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Voorwoord van de uitgever

Een boek uitgeven, uit het rijke gedachtegoed van André 

Molenaar, is voor ons altijd weer een uitdaging. Wat wil hij 

precies als afbeeldingen, moeten we tekst correcties of 

verbeteringen toepassen, verduidelijkingen invoegen 

enzovoort.

Dit boek is een publicatie uit het materiaal wat hij verstrekte 

bij zijn basisopleiding Chakra Numerologie, later door hem 

aangevuld met relevante en saillante details.

De afbeeldingen zijn door hem zelf getekend en derhalve 

misschien niet de "mooiste" maar maken zeker duidelijk wat 

André bedoelt te zeggen. Wij hebben er bewust voor gekozen 

de originele afbeeldingen te publiceren.

Tevens zijn wij ervan overtuigd dat dit boek geen vervanging 

is voor een opleiding in de Chakra Numerologie aangezien 

André dit materiaal verstrekte en tijdens opleidingen aangaf 

hoe men met dit materiaal om zou kunnen gaan, hoe men 

bijvoorbeeld een verantwoorde berekening maakt. Zoals 

gezegd is dit boek het ondersteunende materiaal van een 

feitelijke opleiding.

Toch kan men zich, middels dit boek, een idee vormen 

waarover de Chakra Numerologie feitelijk gaat en hoe men 

deze toe zou kunnen passen ten bate van zichzelf of anderen.

Terecht leest men in de titel "Deel 1" aangezien er een 

oefenboek "Chakra Numerologie" in de maak is en het 

vervolg op dit boek (Deel 2) waarbij men kennis maakt met 

de geboortetijd en hoe deze de geboortedatum beïnvloed, als 

mede relatievergelijkingen, de keuze van Bachbloesems, 

basis (edel-)stenen of homeopathische middelen via de 

Chakra numerologie.
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Zoals in (bijna) alle werken van André ontbreekt er een 

inhoudsopgave. Voor hem was dit een bewuste keuze 

aangezien de lezer dan de noodzaak vindt om het geheel door 

te lezen en niet "op hoofdstuk" selectief te lezen.

Vanuit de basis van de Chakra Numerologie, waar dit boek 

over gaat, kan men na het bestuderen van de stof die 

gepubliceerd gaat worden in het boek deel 2 verder gaan in 

bijvoorbeeld de Medische Chakra Numerologie, de feitelijke 

achtergronden van het Chakra Numerologisch Dieet (eten 

volgens je Chakra Code)  en zo meer, waarover nog boeken in 

voorbereiding zijn.

Dit boek vervangt op generlei wijze een opleiding in de 

Chakra Numerologie maar wil aangeven waar de Chakra 

Numerologie over gaat, wat de brede mogelijkheden van 

toepassing zijn.

Over opleidingen in de Chakra Numerologie valt aan het 

einde van dit boek nog een en ander te lezen.

Het Chakra Numerologie systeem zoals in dit boek 

gepresenteerd maakt het de lezer mogelijk zijn basis lading, 

zijn individuele Chakra Code, te berekenen.

Dit door André ontworpen systeem mag met een gerust hart 

uniek genoemd worden, misschien reeds een aantal malen 

gekopieerd maar nog nooit overtroffen.

De lezer van dit boek leest de originele teksten van André 

met betrekking tot dit systeem en kan zich zelf een beeld 

vormen over de unieke originaliteit.

Wij wensen de lezer van dit boek veel leerzame uren toe in 

de wetenschap dat hem uniek materiaal in de hand ligt.

Anno Mundi
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Voorwoord

De mens, in het algemeen, is bij voortduring op zoek naar 

methodes om zichzelf, of anderen, beter te leren kennen en  

te ontdekken, alsmede te toetsen, in welke staat van 

ontwikkeling hij of de ander zich bevindt.

In de huidige ontwikkelingen van de mens zien we heel 

duidelijk dat er steeds meer behoefte bestaat aan bepaalde 

herkenningspunten in het leven, waaraan men zich vast kan 

houden, maar welke punten niet alleen een aankomst 

moment dienen te zijn maar tevens een vertrekpunt voor de 

volgende stappen op het individuele levenspad.

Dit boek is oorspronkelijk geschreven voor een opleiding 

over hetzelfde onderwerp maar gezien de brede 

belangstelling en het innoverend gebruik van de Chakra-

Numerologie is het uiteindelijk in deze vorm verschenen.

Het is mijn oprechte wens dat dit werk bij mag dragen tot een 

heldere kijk op ons eigen leven en dat van anderen.

Maar met welk oog en met welke blik we ook kijken naar 

onszelf of anderen, laat dit altijd een blik uit liefde zijn, want 

het is mijn ware overtuiging dat wij mensen uitsluitend 

vanuit het pad van liefde en respect kunnen komen tot het 

ontwikkelingsstadium wat wij werkelijk zoeken.

Een speciaal woord van dank gaat uit naar mijn fijnstoffelijke 

leermeester “de Saint Germain” voor het overdragen van 

kennis, zonder welke kennis dit boek niet tot de 

mogelijkheden behoort zou hebben. 

Mijn hoop is dat de Chakra-Numerologie bij mag dragen tot 

een beter begrip van wie en wat men is en vanuit dit betere 

begrip te komen tot (h)erkenning van de ander.

André Molenaar
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Inleiding

Anders dan de naam doet vermoeden heeft Chakra-

Numerologie niets van doen met de hedendaagse vorm van 

numerologie welke door velen toegepast wordt.

Wel berust de toepassing op een aantal cijfermatige gegevens 

en derhalve vindt men het woord numerologie terug.

De Chakra Numerologie is een compleet systeem om 

energetisch en praktisch bewustzijn te brengen over  “wie 

men is”. 

Doormiddel van een berekening kan de mens leren 

wat bijvoorbeeld zijn unieke, basis, zielskeuzes zijn.

Deze vorm van numerologie gaat ervan uit dat de 

geboortedatum aangeeft welke chakra punten, vanaf de 

geboorte, staan voor geestelijke en lichamelijke krachtpunten 

en nog te ontwikkelen krachtpunten, waarbij deze 

vergelijkingen uitsluitend mogelijk zijn als wij ervan uitgaan 

dat het geboortemoment een eigen en vrijwillige keuze van 

het Ziels-Lichaam is.

Veelal strijden mensen tegen zaken in henzelf welke inherent 

zijn aan wie zij zijn en dientengevolge strijden zij tegen 

zichzelf, iedere strijd welke men tegen zichzelf voert is bij 

voorbaat reeds een verloren strijd.  

Met een strijd wordt hier niet gedoeld op de innerlijke 

gevoelens van strijd als men kijkt naar de behoeftes welke 

men voelt of ervaart, maar de daadwerkelijke basisstrijd in 

zichzelf ten aanzien van wezenlijke “zijns” zaken.

Bij de Chakra Numerologie wordt ervan uitgegaan dat het 

moment van geboorte, het moment waarop de navelstreng- 
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verbinding tussen de moeder en het kind verbroken wordt, 

een keuze is welke op zielsniveau reeds gemaakt is.

De ziel heeft ervoor gekozen om op dat moment geboren 

te worden.

Externe ingrepen, welke bijvoorbeeld zouden kunnen lijden 

tot een vroeggeboorte, zijn verbonden met deze zelfde 

zielskeuze.

De dag van geboorte is bepalend voor de basis “lading” 

waarvoor de ziel gekozen heeft, in deze gekozen basis liggen 

besloten alle krachtpunten van deze mens, zoals ook alle 

niet-krachtpunten (zwaktepunten) hierin besloten liggen.

Deze basis-“lading” wordt via een berekening overgebracht 

en geprojecteerd op de chakra-punten, een energetisch punt 

en een “zijns-toestand”.

Deze combinatie maakt het mogelijk te berekenen wat een 

mens altijd als persoonlijke basis zal ervaren.

Maar deze combinatie laat tevens zien op welk chakra-

“niveau” alle informatie binnen komt ofwel door welke 

chakra-bril men naar de buitenwereld kijkt.

Deze  “Chakra-Bril” kleurt alles wat aan informatie op 

de desbetreffende persoon toekomt.

De inkomende informatie loopt eerst via dat desbetreffende 

chakrapunt alvorens verder in het systeem van weten, voelen 

en denken terecht te komen.

Afhankelijk van de overige gegevens welke vanuit de 

geboortedatum over de diverse chakra-punten heen gelegd 
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worden, krijgen wij een beeld over hoe deze persoon 

functioneert.

Natuurlijk is een deel van het  “zijn” van de mens, dat wat hij 

is, bepaald door de sociale omstandigheden waarin hij ter 

wereld gekomen is of waarin hij verkeerd of verkeerd heeft, 

maar de wijze waarop hij deze sociale omstandigheden 

vormt naar zijn weten, zijn leven, zeg maar zijn wereld, dan 

wel beleefd, is afhankelijk van de wijze waarop intern de 

beleving gekleurd of verwerkt wordt.

Sociale omstandigheden of culturele achtergronden zijn niet 

bepalend voor de wijze waarop de mens in de wereld staat, 

zijn niet bepalend voor wie deze mens werkelijk is.

Ieder chakrapunt heeft, zoals wij weten, een verbinding naar 

een bepaalde emotionele toestand, je zou kunnen zeggen dat 

zijns-toestanden vertaalt kunnen worden naar de diverse 

chakra-punten.

Als we de lading van de diverse hoofd-chakra-punten kennen 

dan kunnen wij herkennen waarom een bepaalde mens 

handelt of in het leven staat zoals deze handelt of zich 

gedraagt.

Hoe vaak horen wij niet: “Ik wil wel anders maar............... 

ik kan het niet anders dan zo.”

De Chakra-Numerologie maakt duidelijk waarom iemand niet 

“anders” kan.

Nu lijkt het alsof we te maken hebben met een statisch 

gegeven, een basislading welke onder invloed staat van de 

andere data welke in de geboortedag voorkomen, maar dit is 

niet zo.
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Tijdens het leven doorloopt een mens een aantal cycli, cycli 

welke verbonden zijn met leeftijd.

Deze cycli worden wederom vertaald naar chakra-punten 

met ieder hun eigen en unieke lading.

Afhankelijk van welk jaar men in een bepaalde cyclus 

verkeerd is er de mogelijkheid te werken aan juist dat wat 

ontbreekt in de totaliteit van wat men is.

Met andere woorden, de groei kan aanwezig zijn in het 

bewustzijn of het besef dat men verkeert in een bepaalde 

cyclische omstandigheid.

Kennen wij niet allemaal het gegeven dat er gedurende een 

aantal jaren achtereenvolgens dezelfde of gelijkende 

omstandigheden steeds weer de kop opsteken, maar dan 

steeds “net” even anders? Dezelfde omstandigheden maar 

telkens met een ander "jasje" aan.

In feite en dit is voor velen moeilijk te begrijpen, 

manoeuvreren wij onszelf steeds weer, vanuit een bepaald 

bewustzijn, in deze situaties om hierin te groeien en aan 

bepaalde ziels keuzes te voldoen.

Steeds weer komen wij dit soort omstandigheden, cyclisch, 

tegen, de Chakra- Numerologie weet waarom.

Het is de unieke cyclus van groei welke ons de situaties 

op een presenteer blad aangeeft.

Maar nog steeds geeft dit een ietwat statisch beeld, immers 

van hieruit zou reeds veel voorspelbaar en voorbestemd zijn.

Echter de leeftijd maakt dat alles wat vanuit de basis ervaren 

wordt weer aan een invloed onderhevig is.

Alle gegevens welke hierboven genoemd zijn, zoals cyclus en 

leeftijd, worden ook weer middels de chakra-punten van een 

bepaalde waarde voorzien.
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Wat we met deze gegevens uiteindelijk hebben is de 

dynamiek van de persoonlijke groei met de basis keuzes in 

dit leven en een aantal zaken welke behoren tot de 

karmatische keuzes.

De gegevens waarmee gewerkt wordt zijn:

1 - basis lading,

2 - geboorte datum,

3 - leeftijd vertaalt naar cyclus,

en

                                       4 - de feitelijke leeftijd.

Zoals reeds door velen aangegeven is deze wereld een 

leerschool voor de ziel en het stoffelijk omhulsel welke de 

ziel gekozen heeft, om zich binnen deze dimensie te kunnen 

manifesteren.

Zowel de keuze om zich te manifesteren, alsmede het 

moment van geboorte en de “lessen” welke op zielenniveau 

meegenomen zijn naar deze Aarde, zijn vrijwillige keuzes van 

de ziel.

Nimmer dient de mens het leven zelf als “straf” te zien, het 

leven kan uitsluitend als vreugde beleeft worden.

Buiten de keuzes welke reeds op zieleniveau gemaakt zijn is 

niets een vaststaand gegeven, immers wat zou het doel van 

de geboorte, de manifestatie zijn als alles reeds vast zou 

staan?

Ondanks de zielskeuzes is de uitwerking hiervan 

totaal in het hier-en-nu.

Naast het eenvoudige berekenen van de chakra punten, 

welke gedurende deze manifestatie, sterk of zwak ten 

opzichte van elkaar kunnen staan, wordt om het huidige 
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stadium van ontwikkeling te kunnen berekenen de leeftijd 

betrokken, waaruit dan weer zal kunnen blijken in welk 

stadium van chakra ontwikkeling men zich op het moment 

van berekening bevindt.

Hierbij wordt ervan uitgegaan dat in de eerste 6 maanden 

van de “nieuwe” leeftijd men alle negatieve- of duidelijk 

aanwezige zijden van het ontwikkelingsvlak doorleeft en de 

laatste 6 maanden de positieve invulling doormaakt van het 

nieuwe ontwikkelingsvlak.

Daarnaast wordt aan de hand van de geboortedatum de 

“basislading” berekend van waaruit men deels zou kunnen 

afleiden wat het doel van de manifestatie op deze aarde is.

De basislading, welke het eenvoudigste te bereken valt, geeft 

als uitkomst het chakrapunt aan waar alles wat men tijdens 

dit leven tegenkomt zijn basis in vindt.

Als bijvoorbeeld de basislading van een persoon uitkomt op 

het keelchakra dan zal deze persoon zijn hele leven aan het 

werk zijn met communiceren en verbaliseren.

De geestelijke beleving van deze persoon zal in alles als 

uitgangspunt hebben het keelchakra, punt van aankomst en 

vertrek voor deze.

Gesteld nu dat deze persoon zijn leven lang de lading van het 

keelchakra ervaart als belastend en in het kader van zijn 

spirituele en/of geestelijke ontwikkeling deze belasting als 

een submanifestatie gegeven beleeft, dan zal hij immer 

blijven strijden tegen iets wat tot zijn basislading behoort en 

derhalve de strijd tegen zichzelf voeren.

Wij weten dat iedere strijdt welke wij tegen onszelf voeren, 

op voorhand een verloren strijd zal zijn.

Pas op het moment dat iemand zich bewust is van zijn 

problematiek kan er door hem of haar zelf gewerkt 

worden aan “de oplossing”.
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Het gebruik van Chakra Numerologie is reeds zeer oud, na 

een volledige ontwikkeling en veelvuldig gebruik in Atlantis 

als ontwikkelingsmeter en overigens ook gezondheid 

indicator, is de kennis doorgegeven aan de Ouden in het land 

tussen de Eufraat en de Tigris, van waaruit het overgenomen 

werd door de Egyptenaren van de Farao's, de Oude Grieken 

en vervolgens uitsluitend nog gebruikt werd in de 

Esoterische Geheimscholen.

Aangezien de echte Esoterische Geheimscholen zo rond 1800 

ten onder gingen, indirect en mede door de industriële 

revolutie alsmede het breedschalig toegepaste lineaire 

denken, zal de lezer van dit werk weinig referentie punten 

voor de chakra numerologie in andere werken aantreffen.

Indien de gebruiker van de chakra numerologie kennis 

draagt van de “normale” numerologie wordt deze gevraagd 

de reeds voorhanden kennis volledig te vergeten en met een 

open blik en  blanco “weten”, kennis te nemen van deze 

nieuwe manier van berekening zodat het voor hem mogelijk 

wordt de Chakra Numerologie toe te gaan passen.

Aangezien het gebruik van de Chakra Numerologie enige 

voorkennis van de chakra`s vereist lijkt het nuttig om hier 

eerst een kleine uitleg over te geven.

Het woord “chakra” komt uit het Sanskriet en betekend 

zoveel als “wiel”, “draaiing” of “draaiend wiel” en geeft 

hiermede precies aan wat een chakra is.

Een chakra punt is een energie draaiing in het energetisch 

veld welke laatste zich rondom de mens bevindt (de aura) 

waarbij er een wisselwerking bestaat, tussen interne delen 

van de mens en zijn externe energetische lagen.

Een mens kent, volgens sommigen, (en dit systeem wordt het 

meest gehanteerd) 7 hoofdchakra punten, alsmede een 

enorme hoeveelheid “bij-” chakra-punten, deze laatste zijn 


