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voor en hoe is die kleur  
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met je Hartchakra? 
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Er zijn verschillende redenen
waarom de kleur blauw met je
keelchakra verbonden is. Om te
beginnen, het is de kleur die het
meest geassocieerd word met 
 het goddelijke. Het is zelfs zo dat
vele mensen de kleur blauw
verbinden met de hemel.
Daarom is het logisch dat de
kleur blauw met je keelchakra
verbonden is, zeker als je weet
dat deze chakra je helpt
communiceren door je gedachten
en je gevoelens om je hogere
spirituele vibratie te bereiken. 

Het is ook goed om weten dat
blauw één van de drie primaire
kleuren is en belangrijk om te
vermelden als je over je
keelchakra spreekt. 

Misschien denk je wel in termen
van frequenties. Alle kleuren
hebben een unieke frequentie
waarin ze vibreren. Door naar de
frequentie te kijken van de kleur
blauw en de chakra zelf en
vergelijk dit met het
energiecenter.
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De twee vibreren op dezelfde
frequentie. De kleur blauw heeft
een specifieke frequentie die
automatisch alles gaat vertragen.
En da's precies wat je moet doen
als je keelchakra geblokkeerd is.
Door langzamer te gaan en na
te denken over wat je gaat
zeggen, word het gemakkelijker
om je gevoelens en je gedachten
onder woorden te brengen. En
doordat je dit doet, ga je een
hogere level van spirituele
verlichting bereiken omdat je nu
de waarheid spreekt. 

Het is eigenlijk onmogelijk om
een brug te slaan tussen je
fysieke lichaam en je spirituele
wereld zonder dat je de
waarheid zegt. 

Je moet daarvoor eerlijk zijn
tegenover jezelf maar ook tegen
anderen.

Eens je alle hindernissen laat
vallen die met een geblokkeerde
Keelchakra overeenkomen, word
het een heel stuk gemakkelijker
om je authentieke zelve te zijn.
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Hierdoor gaan alle blokkades
verdwijnen die meestal in de weg
staan om een volgende level van
spirituele verlichting te ontdekken.

Hetzelfde geldt voor mensen die
een overactieve keelchakra
hebben. Als je vijfde chakra te
actief is, ga je ervoor zorgen dat
je stem overal bovenuit komt. En
kan je niks leren van anderen
omdat je het te druk hebt met
praten in plaats van een keer te
luisteren.

Het kan best zijn dat het zover
gaat dat je vaak roddelt over
anderen. Het is onmogelijk om in
je spirituele verlichting te geraken
als je focus ligt om jezelf boven
anderen te laten horen. 

Al dat lawaai ga je eerst moeten
elimineren voor je echt met je
spirituele verlichting gaat werken. 
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