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Voorwoord van de uitgever

Dit is het tweede deel van in totaal drie basisboeken die de 

methode van de Chakra Numerologie beschrijven.

Om dit boek naar waarde te kunnen beoordelen is het van 

wezenlijk belang dat de lezer eerst het deel 1 bestudeerd en 

begrepen heeft aangezien dit boek op het beschrevene in deel 

1 aansluit.

André heeft met de Chakra Numerologie een compleet en 

uniek systeem gecreëerd wat inmiddels door honderden 

gebruikers in binnen en buitenland succesvol toegepast 

wordt.

De mogelijkheden ter gebruik zijn vrijwel oneindig maar de 

wijze waarop de gebruiker het toe gaat passen, in een 

praktijk of uitsluitend te individuele ontwikkeling is geheel 

aan de gebruiker.

Feit is dat de Chakra Numerologie geen "huiskamer" spelletje 

is maar bedoeld om een sleutel tot zelfkennis aan te reiken.

Welke deuren men met deze sleutel wens te openen is aan de 

gebruiker.

Het zal de lezer opvallen dat dit een studieboek betreft, geen 

werkboek is.

Derhalve komt dit werk het best tot zijn recht indien het 

gebruikt wordt tezamen met het bij deze uitgave behorende 

werkboek en dit binnen het kader van de opleiding Chakra 

Numerologie.

De teksten en afbeeldingen hebben wij zo origineel als maar 

mogelijk is gehouden en dit om het materiaal van André niet 

te beschadigen of uit een mogelijke context te trekken.

André maakte nooit gebruik van genummerde hoofdstukken 

en dit om te voorkomen dat de lezer slechts delen van het 
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materiaal tot zich zou nemen, ook dit "gebruik" hebben wij 

bij de samenstelling van dit boek gerespecteerd.

Hoewel dit boek een compleet overzicht geeft is deze geen 

vervanging, eerder een ondersteuning, van en voor een 

opleiding.

 

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 vele momenten van "herkenning"  toe in 

de wetenschap dat hem uniek materiaal in de hand ligt.

Anno Mundi
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Inleiding

De lezer van "Chakra Numerologie deel 1" zal stellig de 

indruk gekregen hebben dat Chakra Numerologie meer in 

zich heeft dan hetgeen in het eerste deel van de Chakra 

Numerologie "trilogie" aangegeven en beschreven is.

Inderdaad heeft de Chakra Numerologie veel meer "in zich" 

dan de basis doet vermoeden.

Door de opstelling in de basisberekening waarbij de 

geboortedag, maand en jaar alsmede de totaaluitkomst van 

deze al een redelijk uniek beeld van de mens laten zien komt 

alras de vraag naar voren of twee mensen welke in een 

bepaalde maand op dezelfde dag en dan ook nog eens in 

hetzelfde jaar geboren per saldo gelijk aan elkaar zijn.

Zelfs met de eerste vier, hierboven genoemde, gegevens kan 

gesteld worden dat men weliswaar dezelfde potentie van 

ontwikkeling heeft, op overeenkomstige wijze zal reageren 

binnen bepaalde situaties, gelijke ontwikkelingspatronen zal 

volgen maar anderzijds zullen culturele en sociale invloeden 

alsmede de rijkdom aan levenservaring deze mens tot een 

unicum maken.

Vanuit dat zichtpunt zou men kunnen stellen dat het werken 

met de eerste vier gegevens (basislading, jaar, maand en dag) 

als men de culturele en sociale invloeden in aanmerking 

neemt dit reeds voldoende unieke informatie geeft.

Toch valt deze uitkomst te verfijnen. De invloed van de 

geboortetijd en het geboorteseizoen zijn mede bepalend voor 

de ontwikkeling welke men doormaakt. 

Toch zal de november mens geheel anders omgaan met de 

energie van het miltchakra als de februari mens. Met andere 

woorden er is verfijning mogelijk en zeker aanbevelens- 

waardig  bij het maken van een correcte Chakra 

Numerologische berekening.
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Het totale systeem der Chakra Numerologie wordt door deze 

toevoeging aan de ene kant niet eenvoudiger echter aan de 

andere kant stukken nauwkeuriger en is het niet de 

nauwkeurigheid waarnaar wij streven?

Onszelf of anderen leren begrijpen is misschien wel het 

hoogste goed in deze wereld. Wat is immers een mens zonder 

zelfkennis, wat is een mens zonder begrip voor de ander? 

Immers als wij elkaar begrijpen, elkanders krachtpunten en 

nog te ontwikkelen krachtpunten mogen leren kennen dan 

vloeit hier een diep respect uit voort. De moverende redenen 

te kennen is waardevol.

"Ken Uzelve" (γνθι σεαυτόν) is misschien wel één van de 

meest diepgaande uitspraken welke ooit gedaan is. Immers 

welke mens kent zichzelf? De Chakra Numerologie biedt de 

weg tot deze zelfkennis, zonder oordeel of vooroordeel. Als 

men wéét waarom bepaalde zaken in het leven telkens weer 

op dezelfde wijze beleefd worden, als men weet wat de 

verborgen beperkingen zijn, als men weet waar de eigen 

daadwerkelijke krachtpunten liggen te sluimeren onder het 

beeld wat wij van onszelf gevormd hebben dan komt er 

ruimte tot ware ontwikkeling. Kan men de mens worden 

welke men werkelijk is, mag en kan zijn.

De Chakra Numerologie biedt ook de mogelijkheid te komen 

tot relatievergelijkingen, waar vult men zich binnen een 

relatie aan welke chakra punten corresponderen binnen de 

wederzijdse ontwikkeling binnen de relatie? Tegelijkertijd 

kunnen ook gezinsvergelijkingen gemaakt worden om vragen 

te beantwoorden waarom één van de gezinsleden altijd 

"dwars" ligt als alle gezinsleden bij elkaar zijn. Hoe komt het 

dat twee kinderen ofwel onafscheidelijk zijn dan wel elkaar 

niet "uit kunnen staan"?  Vragen die middels Chakra 

Numerologische berekeningen te beantwoorden zijn.

Kortom de mogelijkheden voor degene welke zich waarlijk 

de Chakra Numerologie eigen wens te maken zijn vrijwel 

oneindig. 
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Dit tweede boek in de serie over Chakra Numerologie tracht 

de ogen van de lezer voor deze oneindigheid te openen.

Een stuk zelfontwikkeling, zo men wil zelfkennis maar tevens 

wordt al lezende en oefenende duidelijk hoe een ander 

bijgestaan kan worden in de zoektocht tot zelfkennis.

Vaak is de Chakra Numerologie een soort van spiegel, het 

instrument om tot zelfspiegeling of zelfreflectie te komen.

Een Chakra Numerologisch systeem is ontwikkeld om vrij 

eenvoudig de meest geschikte Bach bloesems te vinden 

alsmede een ontwikkeling ten aanzien van de 

homeopathische hoofdmiddelen.

Om bij de energetische therapievormen te blijven kan een 

zuiver gemaakte Chakra Numerologische berekening ook van 

nut zijn bij het bepalen van de stenen en mineralen welke 

ingezet kunnen worden binnen de energetische edelsteen 

therapie.

Toegegeven Chakra Numerologie is geen eenvoudig systeem 

er is studie en oefening nodig om het systeem te leren 

begrijpen en beheersen alvorens dit succesvol toe te kunnen 

passen. 

Dit boek vervangt geen opleiding maar is aan de andere kant 

zo samengesteld dat het ook  uitermate geschikt is voor 

zelfstudie.

In het verleden heb ik regelmatig de "vervolgcursus" Chakra 

Numerologie mogen geven, thans neergeschreven in dit 

tweede deel. Aangezien er van de vervolgcursus vrijwel geen 

schriftelijk materiaal bestond en men dus op de eigen 

aantekeningen aangewezen was, bestaan er een aantal 

varianten hetgeen tot misverstanden kan voeren.

In dit tweede deel der Chakra Numerologie staat precies 

beschreven en verwoord hoe het vervolg bedoeld is en was.

André Molenaar
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Zoals in deel 1 van deze serie al aangegeven is wordt de 

geboortedatum van de mens welke wij Chakra 

Numerologisch wensen te berekenen in een piramide 

geplaatst.

Bijvoorbeeld een persoon wat op 24 augustus 1971 geboren 

is wordt als volgt in de piramide geplaatst:

Geboortedag: 24 ( 2 + 4) = 6 ofwel het voorhoofdchakra,

Geboortemaand: augustus = 8 ofwel laaghartchakra,

Geboortejaar: 1971 (1 + 9 + 7 + 1) = 9 ofwel de thymus,

Totaal: 6 + 8 + 9 = 23 ( 2 + 3 ) = 5 ofwel keelchakra (= de 

absolute basislading).

Wat valt er, in kort bestek van deze persoon te vertellen?

"Deze mens wordt door zijn omgeving gezien als iemand met 

een ruim inzichtelijk vermogen gecombineerd met een 

gezonde dosis nieuwsgierigheid." (Dit valt af te leiden uit het 

voorhoofdchakra (6) als zijn geboortedag.)
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"Dat wat deze mens waarneemt en doorziet weet hij om te 

zetten tot praktisch handelen." (Dit valt af te leiden uit het 

laaghartchakra (8) als zijn geboortemaand.)

"Deze persoon heeft tevens de behoefte om het zichzelf en 

anderen zo aangenaam mogelijk te maken." (Dit valt af te 

leiden uit de thymus (9) als zijn geboortejaar.)

"De absolute basislading (keelchakra = 5) geeft aan dat deze 

mens goed in staat is om dat wat hij waarneemt en voor 

zichzelf omzet in praktische mogelijkheden op een 

waarderende wijze alsmede creatieve wijze te verbaliseren 

naar zichzelf en anderen." 

In de absolute basislading weerspiegelt zich immers dat wat 

de mens in zijn geheel (dus met de bovenstaande chakra 

combinaties) is. Hierover valt in het eerste deel te lezen.

Zoals aangegeven de geboortedag (het chakra wat boven in 

de piramide staat) is hoe de omgeving een mens waarneemt.

De dag beïnvloed de maand, de maand het jaar en de 

combinatie van deze drie (dag, maand, jaar) beïnvloeden de 

absolute basislading van een mens.

Zoals uit deel 1 ook mag blijken spelen bij een berekening 

niet uitsluitend de aanwezige chakra`s een rol echter ook de 

chakra`s welke door energetische verbindingen elkaar 

kunnen en mogen bereiken in de loop van een menselijke 

ontwikkeling.

Hiertoe heeft men ieder moment de gelegenheid, echter zoals 

in het eerste deel aangegeven, zijn er jaren (levensjaren / 

leeftijden) waarop zich uitgelezen omstandigheden voor 

doen om deze verbindingen tot stand te kunnen brengen.

Om in herinnering te brengen:

* Het stuitchakra (1) koppelt zich aan het keelchakra (5) en 

het kruinchakra (7).

* Het miltchakra (2) koppelt zich aan het voorhoofdchakra 

(6),



12

* De zonnevlecht (3) koppelt zich aan het kruinchakra (7).

* Het laaghart chakra (8), het hartchakra (4) en de thymus 

(9) koppelen zich met geen der overige chakra`s.

* Het keelchakra (5) koppelt zich met het stuitchakra (let op: 

niet met het kruinchakra (7), dit slechts "indirect" via een 

ontwikkeld stuitchakra (1)!),

* Het voorhoofdchakra (6) koppelt zich met het miltchakra 

(2),

* Het kruinchakra (7) koppelt zich met de zonnevlecht (3) en 

het stuitchakra (1).

Nu lijkt uit het bovenstaande alsof de verbindingen als 

vanzelf ontstaan, dit is echter niet het geval. Voor iedere 

actie, van verbinding in deze, is een stimulans noodzakelijk. 

Gebeurtenissen, ontwikkeling, invloeden kunnen deze 

koppelingen versnellen of juist vertragen. De grootste 

stimulator in deze is "bewustzijn" het weten en begrijpen 

waar men zich bevindt en wat de mogelijke ontwikkelingen 

zijn aan welke men zelf actief bij kan dragen.

Tevens staat hierboven te lezen dat de berekende persoon 

goed in staat is zichzelf te verbaliseren.

Hierbij dient echter opgemerkt te worden dat veel mensen 

verbaal slechts lucht verplaatsen zonder enige (verbale) 

inhoud te geven aan dat wat zij weergeven.

Laat duidelijk zijn dat er via het keelchakra drie 

mogelijkheden aanwezig zijn:

* Monologeren. Een ieder kent wel zo`n mens. Kan eindeloos 

over zichzelf spreken zonder ooit iets over zijn ware beleving 

te vertellen. Veelal "loze" woorden. Met name in de politiek 

kan men dit soort mensen tegen komen. Zij voeren 

uitsluitend een monoloog. Verrassend vaak komt men dit 

tegen bij de (basis) combinatie stuitchakra - keelchakra (1 - 

5).


