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Voorwoord door de uitgever

André Molenaar (1955 - 2011) was de grondlegger van de 

zogenaamde “Chakra Numerologie”, een systeem waarmee 

aan de hand van de geboortedatum en tijd berekend kan 

worden welke chakra punten ten tijde van de geboorte laten 

zien wat de karmische keuzes zijn die het zielselement van de 

mens gemaakt heeft.

In de loop der jaren heeft André een onnoemlijk aantal 

lezingen, workshops en opleidingen in de Chakra-

Numerologie mogen geven. Uiteindelijk heeft hij het systeem 

overgedragen om het los te koppelen van zijn eigen persoon.

Hij heeft ons een groot aantal geschriften over de Chakra-

Numerologie nagelaten welke in de loop der tijd gepubliceerd 

zullen worden.

Dit boek is één van deze geschriften waarbij hij dieper ingaat 

op het logo van de Chakra-Numerologie alsmede de 

negenvoud waarop dit systeem zich baseert.

Dit boek is geen cursus Chakra-Numerologie maar kan een 

waardevolle aanvulling zijn voor degene die zich studie van 

de Chakra-Numerologie maakt.

Daarnaast geeft dit werk blijk van de diepere achtergronden 

van dit waardevolle systeem.

Vanuit dit boek zijn geen chakra numerologische 

berekeningen te maken, dit is ook niet de doelstelling.

Veel mensen die voor het eerst kennis maken met hun chakra 

code of een chakra numerologische berekening, hebben 

vragen over de achtergronden van dit systeem.

Ook mensen die ooit een workshop, cursus of opleiding in de 

chakra numerologie gevolgd hebben vinden hier nuttige 

achtergrond informatie.
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Misschien is dit boekje wel een aanleiding om zich verder te 

gaan verdiepen in de chakra numerologie doormiddel van het 

volgen van een cursus of opleiding om zich dit prachtige 

instrument eigen te maken.

Buiten de ontwikkeling van de Chakra-Numerologie heeft 

André zich bezig gehouden met de ontwikkeling van de 

(energetische) edelsteen therapie, kruiden, alchemie, magie, 

energetisch werken en het verwoorden van esoterisch 

gedachtegoed.

Zoals ook in eerdere werken die wij uit mochten geven is de 

tekst volledig gelaten zoals André deze ooit geschreven heeft, 

compleet met stijl en taalfouten. Dit om de authenticiteit van 

zijn werk niet te schaden.

Tevens ontbreken een inhoudsopgave en index.

André maakte hier nooit gebruik van in de hoop dat de lezer 

niet uitsluitend de hoofdstukken zou lezen welke zijn 

interesse hebben maar de moeite zouden nemen de complete 

tekst te lezen.

Wij hopen met de publicatie van dit werk bijgedragen te 

hebben tot verdere studies in de Chakra-Numerologie.
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Inleiding

Als logo, voor de Chakra-Numerologie, komt een mens naar 

voren die geprojecteerd wordt onder een Caduceus, ook wel 

Hermesstaf of Mercuriusstaf genoemd. In de rechterhand valt 

het model van een atoom waar te nemen en in de linkerhand 

het gangbare model van een DNA-deel.

Waarschijnlijk hebben degenen die in het verleden kennis 

hebben mogen maken met de Chakra-Numerologie, of dit 

logo anderszins gezien hebben, gedacht dat dit een 

willekeurige logo keuze geweest is omdat het, misschien, 

“een mooi plaatje is”.



8

Dit is echter niet het geval. Beelden zeggen vaak meer dan 

duizenden woorden. Symbolen kunnen in ons diepste 

geestelijk “zijn” kennis wakker maken hetwelk soms 

aanleiding is tot het (her-)kennen van datgene wat wij reeds 

wisten, maar welke kennis uitsluitend lag te sluimeren om 

door "het" of een symbool  gewekt te worden om zich 

vervolgens in het dagbewustzijn te manifesteren.

Het Chakra-Numerologie logo is bewust ontworpen en 

gekozen als vertegenwoordigend beeldmerk voor een deel 

van de filosofie welke, tevens vanuit oudere bronnen, ten 

grondslag ligt van het huidige Chakra-Numerologische 

gedachtegoed. 

Voor de lezer ligt thans een klein werkje waarin, op de 

navolgende bladzijden, onder andere dieper ingegaan wordt 

op de betekenissen van het Chakra-Numerologische 

beeldmerk. 

Daarnaast zijn een aantal achtergronden leesbaar met 

betrekking van het negenvoudige Chakra Numerologie 

systeem.

De negenvoud van ons complete wezen waarin, na 

berekening, de persoonlijke en individuele code van de 

chakra`s begrepen kan worden.

De chakra code die door de chakra numerologie leesbaar en 

begrijpbaar wordt.

Als men, via de chakra numerologie, de chakra code weet te 

lezen, te begrijpen en te integreren in het eigen wezen dan 

gaat er een nieuwe wereld open een nieuwe wereld van 

begrip voor het "zelf" maar tevens een wereld van begrip 

voor "de ander", men leert begrijpen waarom de ander is 

zoals deze is.
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Al lezende zal men tot de ontdekking komen dat Chakra 

numerologie geen "spelletje" is wat in de huiskamer gespeelt 

wordt maar daadwerkelijk een enorm diepgaand systeem 

van zelfkennis en ontwikkeling.

Het is tevens geen simpel systeem, niet te leren binnen één 

avond of tijdens één weekend, neen, om middels de chakra 

numerologie tot de individuele chakra code te komen is 

daadwerkelijk studie vereist.

De beloning is een stuk zelfkennis welke vrijwel onbetaalbaar 

is.

Men kan berekenen in welke fase van ontwikkeling men zich 

bevindt, begrijpen aan welke delen van de zielskeuze men 

reeds voldaan heeft en bovenal hoe men zijn leven "voller" en 

gelukkiger kan beleven.

Een ieder mens speelt "politiek" met zichzelf, heeft de 

natuurlijke neiging bepaalde karaktertrekken onbewust en 

soms bewust te bagatelliseren.

De chakra numerologische berekening drukt ons op de feiten 

van ons eigen wezen, eerlijk en objectief.

Niet verwijtend maar op een liefdevolle en rechtvaardige 

wijze.

Dit maakt het tot een leerschool op het pad naar het eigen 

"ik".

Als men de leerschool van het eigen "ik" herkend heeft en 

zich de grondslagen alsmede de berekeningsmethode van de 

chakra numerologie eigen gemaakt heeft kan men kijken naar 

wat en wie de ander is, kan men deze " ander" bijstaan in zijn 

ontwikkelingsprocessen.

Dit kan vanuit een professionele therapeutische invalshoek 

maar ook als behulpzaam medemens.
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Door de berekeningen kan men studie of beroepskeuzes 

aangeven.

Keuzes welke passen binnen het kader van wie men is om te 

voorkomen dat er teleurstellingen op deze gebieden 

ontstaan.

Men kan berekenen welke organen of orgaansystemen zeer 

krachtig staan of welke gevoelig zijn voor degeneratie of  

disbalansen.

Daar waar men altijd stelde dat mislukking of disbalansen 

onderdeel waren van de (gekozen) levenslessen, welke de 

mens dient te ondergaan, wordt door de chakra numerologie 

zichtbaar waarom men deze levenslessen heeft gehad en 

wordt tevens zichtbaar hoe men deze lessen kan leren 

simpelweg door deze vroegtijdig te herkennen.

Immers de "levenslessen" zijn ontwikkelingsstadia tot 

"bewustzijn", indien men het desbetreffende bewustzijn heeft 

voordat de levensles zich, op vaak pijnlijke wijze, openbaart 

heeft men dit bewustzijn reeds op voorhand en is de "les" 

geleerd alvorens deze zich openbaart.

Sommige zaken mogen misschien wat speculatief op de lezer 

overkomen en vanuit de huidige stand der kennis is dit ook 

begrijpelijk. Schrijver dezes kan zich echter beroepen op vele 

eeuwenoude geschriften welke hem in de loop der tijd ter 

bestudering beschikbaar gesteld zijn.

Ik hoop oprecht dat de lezer hier een aanleiding in mag 

vinden zijn eigen speurtocht, naar de heilige en universele 

kennis, voort te zetten.

 

André Molenaar

St. Urban - Oostenrijk 2010


