CHAKRA-TEST:

Eerste chakra (wortel-/basischakra)
1 Ik voer de dagelijkse beslommeringen, afspraken en plichten met tegenzin uit.
2 Ik ben snel bang, schrikachtig of overbezorgd, vaak zonder reden.
3 Ik ben te bescheiden en plaats mezelf op de achtergrond
4 Ik heb moeite om in mijn levensonderhoud te voorzien
5 Ik voel me onveilig, angstig en paniekerig
6 Ik voel me depressief
7 Ik onderdruk mijn levensenergie
8 Ik heb een ongestructureerde levensstijl
9 Mijn woonomgeving is rommelig en niet schoon
10 Ik schat situaties vaak of behoorlijk verkeerd in
11 Ik heb de neiging te veel risico's te nemen
12 Ik ben een 'wildebras'
13 Ik kom geregeld snel en ongewild in gevaar
14 Ik zoek het gevaar op
15 Ik neig tot masochisme
16 Ik neig tot sadisme
17 Ik onderdruk mijn boosheid
18 Ik gedraag mij asociaal
19 Ik ben star
20 Ik ben apatisch
21 Mijn boosheid is overtrokken
22 Ik voel levensangst
23 Ik kan geen (gezonde) kinderen krijgen
24 Ik voel en gedraag mij afhankelijk
25 Ik ben verslaafd (aan voedsel, aandacht, tv., gedachten etc)
26 Ik ben wraakzuchtig
27 Ik ben geobsedeerd door seks
28 Ik verzorg mezelf onvoldoende
29 Ik heb slechte voedingsgewoonten (junkfood / kant & klaar maaltijden)
30 Ik associeer alles met seks, maak er vaak grapjes over en plaats graag seksistische opmerkingen

Tweede chakra (sacrale chakra)
1 Ik kan keuzes moeilijk afwegen
2 Ik heb veel aandacht nodig
3 Ik zie steeds het negatieve
4 Ik lijd aan verzamelzucht, hebzucht (materieel & immaterieel)
5 Ik lijd aan verwarring en emotionele chaos
6 Ik raak overspoeld door emoties
7 Ik heb teveel medegevoel en neem problemen van anderen over
8 Ik ben geobsedeerd door seks
9 Ik gebruik seks als middel om te manipuleren
10 Ik ben gevoelig voor emotionele vleierij en gebruik dit zelf ook als middel om te manipuleren
11 Ik heb een oppervlakkig gevoelsleven
12 Ik praat over gevoel in plaats van het te doorleven
13 Ik laat me door mijn emoties meeslepen
14 Ik maak scènes, ben melodramatisch en doe hysterisch
15 Ik manipuleer anderen met mijn gevoelsuitbarstingen
16 Ik weet niet wat ik zelf voel
17 Ik kan niet bij mijn gevoel komen en denk dat ik niks voel
18 Ik toon mijn gevoelsleven nauwelijks tot niet
19 Ik houd te veel rekening met de gevoelens van anderen
20 Ik vertrouw niet op mijn eigen gevoelens
21 Ik spreek mezelf niet uit omdat ik anderen niet wil kwetsen
22 Ik heb een ongenuanceerd gevoelsleven en denk/voel 'zwart-wit'
23 Ik wijs alles wat met seks te maken heeft af
24 Ik werk bewust op iemands gevoel in om iets gedaan te krijgen
25 Ik ben bezitterig
26 Ik ben jaloers
27 Ik 'verstrengel' mensen met liefde
28 Ik krop alles net zo lang op totdat ik om de zoveel tijd 'ontplof'
29 Ik ben passief en depressief
30 Ik gedraag me overdreven mannelijk óf vrouwelijk
31 Ik laat met me sollen uit goeiigheid en te veel medeleven
32 Ik ben een perfectionist
33 Ik heb moeite met veranderingen en ben inflexibel en/of rigide
34 Ik heb steeds bevestiging nodig
35 Ik leef met gevoelens van leegte en zinloosheid
36 Ik vraag steeds aan een ander wat goed voor mij is
37 Ik wil altijd aardig zijn en aardig overkomen, ik ben een people-pleaser
38 Ik heb lange tenen
39 Ik aap anderen na en heb nauwelijks een eigen inbreng
40 Ik leef in excessen
41 Ik heb een voorkeur voor zintuiglijk genot

Derde chakra (zonnevlecht-chakra)
1 Ik ben niet gemotiveerd en heb motivatie van anderen nodig
2 Ik kan geen 'nee' zeggen
3 Ik ben afwachtend
4 Ik ben jaloers
5 Ik ben bang voor macht
6 Ik speel machtsspelletjes
7 Ik wil anderen overheersen
8 Ik kan niet delegeren
9 Ik ben ongeorganiseerd en chaotisch
10 Ik lijd aan overdreven concurrentie- en competitiedrang
11 Ik ben dogmatisch
12 Ik lijd aan valse trots en ijdelheid
13 Ik beredeneer en benader alles vanuit logica
14 Ik zie emoties en gevoelens als tekenen van zwakte
15 Ik eet te veel of te weinig
16 Ik heb geen energie
17 Ik voel me slaperig en hangerig
18 Ik voel me uitgeput, leeggezogen, burnout, altijd moe
19 Ik kan geen grenzen stellen
20 Ik lieg regelmatig
21 Ik toon mijn eigen wil niet
22 Ik ben obsessief ingesteld
23 Ik zie alleen problemen, geen oplossingen
24 Ik zeg vaak "kan niet" in de hoop dat een ander het voor me oplost
25 Ik zit vast in agressie: ik uit me steeds agressief óf ik voel een onvermogen mijn agressie te uiten
26 Ik voel me machteloos en een slachtoffer van de omstandigheden
27 Ik vis naar complimentjes
28 Ik lijd aan geldingsdrang
29 Ik doe overdreven mijn best
30 Ik trek geen eigen conclusies maar ga af op wat een ander zegt
31 Ik praat 'in het wilde weg', zonder na te denken
32 Ik houd me vast aan één rol in mijn leven (moeder/vader zijn, slachtoffer zijn, werkloos zijn, minnares zijn, ziek zijn) en wijk daar niet vanaf
33 Ik ben een echte 'regelneef', wil anderen steeds helpen en lijd aan het 'helperssyndroom'
34 Ik wil teveel
35 Ik vertoon egoïstisch, egocentrisch en/of narcistisch gedrag

Vierde chakra (hart-chakra)
1 Ik lijd aan bindingsangst
2 Ik kan niet ontvangen
3 Ik lijd aan het 'Ik-verdien-het-niet'-complex
4 Ik geef uit angst om te ontvangen en/of uit angst onbescheiden te zijn
5 Ik heb weerstand om te veranderen
6 Ik heb schuldgevoelens
7 Ik houd gevoelens van wrok en haatdragendheid vast
8 Ik heb vergiftigende gedachten
9 Ik heb vooroordelen
10 Ik heb minderwaardigheidsgevoelens
11 Ik ben druk met oppervlakkige en 'lege' contacten
12 Ik beheers anderen onder het mom van liefde
13 Ik volg anderen blindelings
14 Ik lijd aan pleinvrees
15 Ik voel me afgunstig en intolerant
16 Ik voel me emotioneel onverschillig
17 Ik ben oneerlijk
18 Ik voel me beheerst door anderen
19 Ik heb zelfmoordneigingen
20 Ik doe aan stalking
21 Ik ben wreed en hardvochtig
22 Ik ben onbetrokken
23 Ik ben extreem wantrouwend en paranoïde
24 Ik ben sarcastisch, cynisch, sceptisch
25 Ik gedraag me respectloos
26 Ik voel me ongeliefd 
27 Ik discrimineer
28 Ik voel me afgewezen
29 Ik ga onzekerheden uit de weg
30 Ik lijd aan faalangst

Vijfde chakra (keel-chakra)
1 Ik druk mij onduidelijk uit
2 Ik heb weinig originele ideeën en aap anderen na
3 Ik heb een onprettige stem (te hard/zacht/schel, schor, jammerend, huilerig, onduidelijk, stemverlies e.d.)
4 Ik mompel, stotter en/of tandenknars, praat door de neus, slis, spreek slordig en/of zeg veel 'eh'
5 Ik laat anderen raden wat ik bedoel
6 Ik luister niet of slechts selectief, ben Oost-Indisch doof
7 Ik gebruik veel woorden, praat constant, babbel om te babbelen
8 Ik scheld, vloek, roddel en praat op een negatieve manier over anderen
9 Ik praat 'plat'
10 Ik lijd aan schizofrenie
11 Ik schreeuw en krijs om gehoord te willen worden
12 Ik praat laatdunkend over mezelf
13 Ik kan mezelf slecht uiten
14 Ik geef dubbele boodschappen
15 Ik heb orale fixaties: roken, sabbelen, kauwgom kauwen, babbelen
16 Ik heb ongewenste communicatie met gidsen of andere entiteitsvormen
17 Ik uit me niet conform mijn leeftijdsfase
18 Ik draag geen verantwoordelijkheid voor mijn leefwijze
19 Ik voel me geïsoleerd, beperkt, gebonden en/of gevangen
20 Ik ben onoplettend
21 Ik ben weinig creatief
22 Ik intellectualiseer alles

Zesde chakra (voorhoofds-/derde oog chakra)
1 Ik ben pessimischtisch
2 Ik zie het niet meer zitten
3 Ik zie spookbeelden en/of negatieve oplossingen ('beren op de weg')
4 Ik ben neurotisch en heb dwanghandelingen en/of dwanggedachten
5 Ik wil anderen beheersen en controleren
6 Ik over-intellectualiseer het leven en ben intellectueel rigide
7 Ik ben figuurlijk blind
8 Ik ben star in mijn denkbeelden
9 Ik bekijk situaties eenzijdig
10 Ik heb malende gedachten
11 Ik geef vaak negatieve kritiek
12. Ik ben overbezorgd
13 Ik heb nachtmerries
14 Ik heb een negatief perspectief op het leven: 'het glas is half leeg'
15 Ik denk in moeilijkheden in plaats van in mogelijkheden
16 Ik geef kritiek vanuit angst
17 Ik voel me verward en in de war
18 Ik kan niet logisch denken
19 Ik ben blind voor schoonheid en/of positiviteit
20 Ik 'zit te veel in mijn hoofd'
21 Ik ben conservatief en heb vastgeroeste ideeën
22 Ik kan mijn ongelijk niet bekennen
23 Ik hol achter noviteiten aan
24 Ik kijk niet vooruit
25 Ik zie, zonder dat ik het wil, entiteiten, geesten en dergelijke
26 Ik heb geen voorstellingsvermogen
27 Ik verlies mezelf in details óf ik zie juist alléén de rode draad en mis de details
28 Ik ben fantasieloos
29 Ik rationaliseer alles

Zevende chakra (kruin-chakra)
1 Ik voel me doelloos en daardoor depressief
2 Ik heb bekeringsdrang en wil anderen mijn mening opdringen
3 Ik gedraag me onbeheerst en/of ongecontroleerd
4 Ik gedraag me ongewenst
5 Ik doe aan geloofsvervolging en wil anderen bekeren
6 Ik ben afwezig
7 Ik glijd weg in dagdromen
8 Ik leef in een roze wolk
9 Ik heb problemen met autoriteit
10 Ik ben apathisch
11 Ik voel me vervreemd
12 Ik stel me afhankelijk op omdat ik niet geloof in en/of vertrouw op mijn eigen krachten
13 Ik ben gemakkelijk beïnvloedbaar door mensen, kranten, tv. etc.
14 Ik neig naar psychosen
15 Ik heb moeilijkheden met leren en/of begrijpen
16 Ik heb geen geloof
17 Ik word beheerst door autoriteitsfiguren
18 Ik raak soms in een onbeheerste staat van trance
19 Ik lijd aan waanvoorstellingen, paranoia en vervorming van de werkelijkheid
20 Ik word beheerst door negatieve energievormen en/of entiteiten
21 Ik ben soms duizelig
22 Ik ben ongegrond
23 Ik wil anderen beheersen, dwangmatig beïnvloeden en/of binnendringen in iemands leefwereld
24 Ik maak op een negatieve manier gebruik van macht en kracht
25 Ik ben bijgelovig
26 Ik wijk niet af van mijn eigen geloof
27 Ik kan verzinken in een autistische fantasie

Geraadpleegde literatuur:
Ik ben van gisteren Ziekte, een echo uit het verleden?
Tessa Gottschal

