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De lotus laten groeien
Ontwikkeling en vorming van het vijfde chakra
in één oogopslag
LEEFTIJD:
- 7 tot 12 jaar
TAKEN:
- Zelfexpressie
- Symbolisch redeneren
- Communicatieve vaardigheden
BEHOEFTEN EN LEVENSGEBIEDEN:
- Nijverheid versus minderwaardigheid
- Creativiteit
- Toegang tot instrumenten voor leren en creativiteit
- Blootstelling aan de grotere wereld
Bij de hogere chakra’s zijn de ontwikkelingsstadia minder duidelijk afgebakend.
Dat geldt vooral voor de communicatieve ontwikkeling. In de vorm van trillingen
en langs chemische weg ontvangen we in de baarmoeder de eerste communicatie
van onze moeder. Als zuigeling worden we in een bad van taal ondergedompeld
en reageren we op geluiden, stemhoogten en gelaatsuitdrukkingen. Met negen
maanden beseffen we dat klanken echte dingen representeren en beginnen we
geluiden om ons heen te imiteren. Tegen onze twaalfde maand kunnen we enkele woordjes zeggen, reageren op eenvoudige woorden als ‘nee’ en herkennen we
onze naam. Met twee jaar kunnen we ons in eenvoudige zinnetjes uiten, met een
woordenschat van omtrent driehonderd woorden. Op vier- of vijfjarige leeftijd
maakt het taalvermogen een explosieve groei door en ratelt het kind onafgebroken tegen iedereen die maar wil luisteren!
Op zijn zesde beheerst een kind zijn taal in grote lijnen. Het begrijpt woorden
die abstracte concepten aanduiden en zinnen die relaties tussen dingen beschrijven. Bij het derde chakra hebben we gezien dat de ontwikkeling van taal ons onze
eerste ervaring van tijd als een opeenvolging van oorzaak en gevolg gaf. Pas op
zijn zevende begint het kind evenwel de tijd in haar grotere verband te begrijpen,
bijvoorbeeld hoeveel weken of maanden het nog is tot aan Kerstmis of zijn verjaardag. Een zevenjarige kan nu vooruit of achteruit in de tijd kijken, een proces
dat Piaget omkeerbaarheid heeft genoemd. In dit stadium kan het intellect zich
lang genoeg van de directe ervaring losmaken om alternatieve werkelijkheden te
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overwegen. Alleen met dit besef is bewuste creativiteit echt mogelijk.
Hierin vinden we tevens de kiem van het geweten. Het kind kan conceptualiseren hoe het zou zijn als iedereen leugens vertelde of van elkaar stal. In het stadium van het derde chakra was dat niet mogelijk, omdat het niveau van conceptueel denken zich nog niet voldoende had ontwikkeld om verder dan directe oorzaken en gevolgen te kijken. In het stadium van het vierde chakra wil het kind
behulpzaam zijn, omdat behulpzaamheid een positieve eigenschap lijkt te zijn. Bij
het vijfde chakra leert het dat het morele gedrag zowel sociale als persoonlijke
gevolgen heeft.
Het is tussen zeven- en twaalfjarige leeftijd (Piagets fase van het concreet operationeel denken) dat het vijfde chakra bloeit. Dit stadium wordt gekenmerkt door
een hoger ontwikkeld symbolisch redeneren – het vermogen om een mentale
representatie van een reeks activiteiten op te stellen. Een vijfjarige kan leren een
eenvoudige route naar school af te leggen, maar kan de route niet uittekenen op
papier. Een concreet operationeel kind kan deze overgang naar symbolische representatie wel maken en redeneringen opstellen. Ik moest vroeger geregeld een rit
van drie uur maken, wat mijn zoontje maar lang en saai vond. Op zijn vierde zei
hij tegen me: ‘Mam, als het zo lang duurt om er te komen, waarom nemen we dan
niet een andere weg, zodat we er meteen zijn?’ Op zijn achtste herinnerde ik hem
aan die opmerking en hij moest lachen over hoe onnozel hij was geweest.
Het bewustzijn van het kind verschuift van het door relaties beheerste vierde
chakra naar een punt waarop zijn sociale identiteit tamelijk goed gevormd is en
het met de eigen creatieve expressie begint te experimenteren. Erikson beschrijft
deze fase als het conflict tussen nijverheid en minderwaardigheid, waarin het kind ‘nu
erkenning leert te verwerven door dingen te produceren’.4 De schoolomgeving
begint het gezin te vervangen als het belangrijkste brandpunt van activiteit, aangezien ze een ruimer perspectief en grotere mogelijkheden voor creatieve expressie biedt. Op school vinden we allerlei gereedschappen, zoals tekenspullen, boeken, sportattributen, audio-visuele apparatuur en computers. Instrumenten
geven ons een middel in handen om op de wereld in te werken en stellen ons in
staat meer te doen met minder. Elk instrument dat we vinden, vergroot de mogelijkheden voor onze creatieve expressie.
Als het kind zich zeker voelt in zijn relaties, is het een stuk waarschijnlijker dat
het zich ook zeker genoeg voelt om zijn waarheid uit te spreken en creatief te
experimenteren. Het kan zijn ideeën testen door erover te redeneren en te fantaseren. Het kan zeggen dat het iets graag wil doen alvorens het feitelijk te doen.
Een meisje kan ineens aankondigen dat ze met het buurjongetje gaat trouwen wanneer ze groot is. Wanneer je dan vraagt hóé ze dat weet, kan ze een tamelijk creatieve deductieve redenering afsteken.
Tot nu toe heeft het kind eerder ontvangen en gereageerd dan daadwerkelijk
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zelf een creatieve bijdrage te leveren. Het systeem is aan het rijpen – de lichamelijke groei begint beduidend langzamer te verlopen en de motorische basisontwikkeling is afgesloten. Freud noemt dit de latentieperiode, een periode van relatieve vredigheid en harmonie, waarin de seksuele activiteit minimaal is. De enorme input aan energie die het kind nodig heeft gehad, en die het hopelijk
voorafgaande aan deze fase gekregen heeft, begint naar buiten te bewegen door
middel van zijn creatieve expressie. Susan komt met haar tekeningen of kleifiguren thuis en overhandigt ze vol trots aan mamma en pappa. Het is belangrijk dat
ze erkenning krijgt voor haar bijdrage, omdat onze egokracht toeneemt wanneer
we het gevoel hebben dat we iets te bieden hebben wat de moeite waard is.
Met de bouwblokken taal en relatie op hun plaats neemt de mentale capaciteit
nu exponentieel toe. We leren symbolen te gebruiken om voorbij onze directe
ervaring te reiken. Door school, boeken, televisie, gesprekken en ervaringen
neemt het kind hongerig informatie over de wereld op. De conceptuele structuren die al deze informatie organiseren zijn al aanwezig en het leren verloopt
gemakkelijk en snel. Met meer kennis om mee te spelen nemen de creatieve
mogelijkheden toe.
Dit is het ontwaken van de creatieve identiteit, waarvan de taak zelfexpressie is. De
ontwaking wordt mogelijk gemaakt doordat we een besef van onszelf als een
gescheiden individu hebben gekregen, ons zeker voelen in onze sociale omgeving
en ernaar verlangen een persoonlijke bijdrage te leveren aan de wereld om ons
heen.Voorwaarde ervoor is een tot op zekere hoogte afgerond systeem, dat hopelijk totstandgekomen is in de voorgaande stadia van de lagere chakra’s. Zonder een
dergelijk afgerond geheel is het kind nog steeds meer op opnemen georiënteerd
dan op naar buiten stromen. Onze eigen vorm moet afgebakend zijn voordat we
vorm aan de wereld kunnen gaan geven. Wanneer deze stadia naar behoren afgesloten zijn, of wanneer de lagere chakra’s relatief gezond gemaakt en in balans
gebracht zijn, voltrekt deze progressie van communicatieve en creatieve vermogens zich op natuurlijke wijze.
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Karakterstructuur
De psychopathische structuur
Stella bezig zien was altijd weer een hele belevenis. Ze was het soort vrouw dat
op straat wordt nagekeken – donker en sensueel, met een zwoele glimlach, waarvan de vlindertjes in je buik spontaan opwarrelen. Haar ogen biologeerden je, haar
lijf was lenig en sierlijk, met brede schouders, goedgevormde armen en een smalle taille en heupen. Het leek niet meer dan gepast dat ze als model werkte, in
nachtclubs zong en hoopte het ooit te maken als actrice.
Onnodig te zeggen dat het haar nooit aan mannelijke belangstelling ontbrak.
Maar haar relaties waren van korte duur en altijd weer een bron van grote frustraties. Ze had met de regelmaat van de klok woede-uitbarstingen, waarna ze haar
partner weliswaar weer een zekere nabijheid toestond, maar zich echt helemaal
in vertrouwen overgeven lukte haar nooit. Na intimiteit werd ze gegrepen door
nervositeit en ze stelde zich kritisch en afstandelijk op. Haar opeenvolgende partners waren het uiteindelijk altijd weer beu om als aan elastiek heen en weer geslingerd te worden tussen intimiteit en afstandelijkheid en spraken haar erop aan.
Wanneer dat gebeurde, wist ze altijd wel iets te vinden waardoor ze het zo kon
draaien dat zij fout waren of haar misbruikten en zijzelf het slachtoffer was, waarna ze hun de bons gaf. Ze neigde ernaar te overdrijven, en je zou zelfs kunnen zeggen dat haar hang naar acteren voortkwam uit een liefde voor melodrama. Ze was
er in ieder geval een ster in, zowel in als buiten het theater.
Stella straalde grote kracht uit in de manier waarop ze haar werk uitvoerde en
oogstte de bewondering van degenen die haar kenden. Slechts weinigen bevroedden echter hoe fragiel en eenzaam ze feitelijk van binnen was. Maar aan de andere kant: ze was zich er zelf nauwelijks van bewust. Ze stortte zich met al haar
tomeloze energie op haar carrière en andere bezigheden die bewondering
afdwongen. Ze schiep een uiterlijke persona die mooi en machtig was, terwijl
daaronder een armzalig zelfbeeld, kwetsbaar en bang, schuilging. Ze had een sterk
vijfde chakra, een excessieve wil in het derde chakra, een geopend maar onverbonden tweede chakra en een zwak gevoel van haar eigen grond. Haar hart opende en sloot zich naar gelang van de situatie – ze kon heel liefdevol of koud en boos
zijn, waarbij ze vaak met verbluffende snelheid tussen de twee polen omschakelde. Stella was een voorbeeld van de karakterstructuur die de psychopathische
structuur wordt genoemd (figuur 5-2).
De karakterstructuur ligt grotendeels in lichaam/geest vast tegen de tijd dat
een kind de schoolleeftijd bereikt. Aangezien het vijfde chakra pas daarna bloeit,
kunnen we de ontwikkelingsstadia van de hogere chakra’s niet langer zo precies
correleren aan de vorming van de karakterstructuur. Hoewel de psychopathische
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structuur voortvloeit uit deprivatie in de periode tussen de tweeëneenhalf en vier
jaar (het laatste deel van het derde chakra), bespreek ik hem hier bij het vijfde
chakra, omdat hij gepaard gaat met de tendens om energie in het lichaam omhoog
naar de hogere chakra’s te trekken, en dan vooral het vijfde. Uitdager-verdedigers
kunnen geweldige acteurs, zangers, advocaten, professoren en entertainers zijn,
aangezien ze uitermate creatief en briljant kunnen communiceren. Ze genieten
ervan een machtspositie te bekleden en kunnen daarin dikwijls ook prima uit de
voeten. Kwetsbaarheid vormt een probleem voor deze structuur, en hun meeste
inspanningen zijn dan ook op het vermijden van kwetsbare situaties gericht.
Een sterk vijfde chakra is een van de onbewust verleidelijke aspecten van deze
structuur. Deze mensen paaien je met aardigheden, imponeren je met hun welbespraaktheid, overreden je met hun kant-en-klare argumenten en palmen je in
met hun openhartigheid. Gegeven hun charismatische uitstraling zijn anderen
maar al te graag bereid het ze naar de zin te maken. Ze voelen zich lekker wanneer ze een machtspositie bezitten en weten daar gebruik van te maken.
Doordat hun energie naar boven getrokken is, hebben ze dikwijls brede schouders en smalle heupen. Hun fysieke verschijning straalt zowel iets machtigs als elegants uit. Ze zijn niet stijf, zoals het prestatiegerichte type, en hun lagere chakra’s
(vooral het bekken) kunnen feitelijk zelfs uitzonderlijk los en vloeiend lijken
(figuur 0-5, E). Hun seksuele drift kan sterk zijn, maar is vluchtig, en ze kunnen
zich niet lang emotioneel binden. Ze neigen er enerzijds toe energetisch uitbundig te zijn, aangezien de energie van de lagere chakra’s naar boven gestuwd wordt
langs de bevrijdende stroom, terwijl ze anderzijds veelal gebrekkig geaard zijn,
doordat hun manifesterende stroom zwak is en er weinig energie naar beneden
getrokken en in brandpunten en vormen geleid wordt. Ze zijn gewoonlijk aantrekkelijk, maken een waardige indruk en blaken van zelfvertrouwen.
Hun macht en goed ontwikkelde communicatieve eigenschappen maskeren een
dieper gevoel van wantrouwen en onzekerheid. Achter het masker heeft de psychopathische karakterstructuur meer iets van het orale karakter – behoeftig, hongerig en zwak. Deze gevoelens zijn dermate onverdraaglijk, dat de uitdager-verdediger zijn uiterste best doet om alle situaties te vermijden waarin hij zijn verborgen, kwetsbare aard bloot zou kunnen geven. Hij heeft een goede verdediging
tegen elke mogelijke uitdaging opgebouwd, maar deze afweer bewerkstelligt
tevens dat zijn eenzaamheid in stand wordt gehouden.
Zoals het verdedigersaspect van de naam suggereert, komen personen met deze
structuur met geweldige begaanheid en steun op voor de underdog, in wie ze zichzelf
onbewust herkennen. Ze zijn heldhaftige voorvechters, die aan komen stormen om je
te verdedigen, voor belangrijke zaken vechten en gulhartig met troost en begrip
strooien voor de zwakken en behoeftigen. Vaak hebben ze een relatie met iemand die
jonger, stiller en emotioneel afhankelijk is, zodat de kans klein is dat ze getart worden.
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Figuur 5-2. Psychopathische structuur (uitdager/verdediger) – Het verraden kind
Tweede chakra
Excessief

Derde chakra
Excessief

Vierde chakra
Deficiënt

Zeer los bekken

Sterk georiënteerd op
macht, dominerend, maar
voelt zich machteloos en
het slachtoffer

Vreest onderwerping te
zeer om intimiteit te
kunnen vertrouwen

Verleidend

Hyperactief, gevolgd door
instorting

Beschouwt intimiteit als
zwakte

Paranoïde

Behoeftig onder
verdediging

Neigt naar woedeuitbarstingen

Kan geen gelijkwaardige
relaties vormen, moet
domineren en beheersen

Zelfgericht

Emotioneel, wispelturig

Vreest onderwerping,
staat zodoende klaar om
te vechten, moet winnen

Kan dichtbij zijn als
iemand haar nodig heeft,
defensief als ze
uitgedaagd wordt

Jeugd moet ontgonnen
worden

Denkt dat elke
moeilijkheid op te lossen
is met wilskracht

Goed voorvechter van de
underdog

Moet gelijk krijgen

Zacht en liefdevol
wanneer hij zich veilig
voelt

Eerste chakra
Kan beide zijn

Gewoonlijk geen
belangstelling voor het
lichaam, houdt het voor
vanzelfsprekend.
Sommigen kunnen
evenwel bodybuilder
worden als manier om
sterk te worden

Onbetrouwbaar
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Vijfde chakra
Excessief

Zesde chakra
Deficiënt

Zevende chakra
Evenwichtig tot
excessief

Innemend,
onderhoudend,
charismatisch

Kan ongevoelig voor
andermans noden lijken

Uitermate intelligent

Verbaal sterk, sterk in
discussies

Gefixeerd op imago in
plaats van op
werkelijkheid

Goed geïnformeerd

Geneigd tot overdrijving

Kan gemonopolariseerd
zijn (één juiste manier)

Moeite met zich
overgeven aan een hogere
macht

Ontlaadt spanning door
praten

Neigt zeer sterk naar
ontkenning

Energie wordt hoog in
het lichaam
vastgehouden, hoofd en
schouders zijn sterk en
groot

Domineert door praten

Kan moeilijk
alternatieven zien

Kan bedrieglijk of
heimelijk zijn

