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Volgens de kalender is het nu februari, de 2e maand van het jaar. Als we de latijnse
nummers aanhouden en kijken naar novem (negen) en decem (tien) dan zou het
zomaar kunnen dat februari niet de tweede maand maar de laatste maand (12e) van
het jaar is.

Dit zou betekenen dat maart de eerste maand is, unus.

En of dit nu klopt of niet…. Wij beginnen dit programma deze maand met het begin
der beginnen.

De wortel ofwel de ‘root’, de basis, oorsprong of begin.

Net zoals alles in de natuur een oorsprong heeft, zo heb jij als onderdeel van de
natuur ook een begin of een oorsprong. Fysiek is dit je zenuwstelsel, spiritueel
energetisch
 is dat je 1e of root chakra. De wortel (Muladhara in het sanskriet) dat zich bevindt
onder het staartbeen, net boven de kringspier die verbinding legt tussen de mens en
de aarde.

Deze module staat dus ook in het teken van de aarde en je leert en ontdekt
verschillende manieren van kijken naar de relatie die jij hebt met de aarde; hoe
geaard je bent, wat dat voor je betekent en waat daarin je verlangen is. 

Mula: wortel
Adhara: ondersteuning of basis

Misschien heb je wel eens gewerkt met je eigen roots of je root (wortel) chakra en
weet je hier al wat over. Zie deze module dan als een verdieping in je basis. Weet dat
niets onveranderlijk is en dat jij net als het universum als een spiraal steeds weer
dezelfde thema’s met meer verdieping tegen komt.
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Wat betekent veiligheid voor jou? 
Van 1 tot 10, hoe veilig voel jij je in je lijf? Huis? Relaties? 
Hoe zit het met je zelfbeeld, werk, inkomen, plek in de wereld? (gezonde)
voeding? 
Voel jij je doorgaans geaard? Hier en nu aanwezig? Veilig en verbonden?
Maak jij je zorgen over wie je bent? Wat je doet? Geld? Je plek in de
maatschappij?
Hoop je wel eens dat iets of iemand anders jou redt?
Wat is geaard/gegrond zijn voor jou? Wat betekent het voor je wanneer je je
wel/niet gegrond voelt.
Hoe ziet de gegronde versie van jou eruit? Wat doe je, wat zeg je, wat voel je?

Je hebt als het goed is voor de introductie je levensverhaal beschreven. Je hebt
vragen beantwoord over wat jouw oorsprong is, wie je familie is, wat hun
overtuigingen zijn.

Tijdens deze module mag je duiken in wat voor jou je eigen basis is. Misschien heb je
hier al over nagedacht of ben je op het punt dat je toe bent aan je eigen basis of een
nieuwe basis.

Deze module helpt je om een multidimensionale zienswijze te ontwikkelen die je van
verschillende kanten je basis laat bekijken.

Opdracht: Inventarisatie
Laten we beginnen met wat vragen waar je de komende dagen over mag nadenken.
Je kan hierover schrijven, mediteren of praten met je omgeving of je soulsister of in
de tribe.

Als je denkt aan jouw systeem, je (energie) lichaam, geest/ziel, als een heilige tempel,
een basis voor al je gedachten, gevoelens en acties. Hoe ziet deze basis er bij jou uit?

Helpende vragen:
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Zoals je ziet is de wortel van alles verbonden met veiligheid. Met een onderdeel van
de aarde zijn. Met je verbonden en vertrouwd voelen. De root chakra is een soort
harde schrijf van je systeem. Jouw innerlijke basis, veiligheid, stabiliteit en
fundament is verbonden aan deze ruimte, alles wordt hier opgeslagen. Niet alleen van
jou, maar ook van je innerlijke kind, je ouders, voorouders en voorgaande of andere
levens. 

Een gebalanceerde root chakra voelt stevig geworteld in de aarde. Net als dieren die
niet weten wat ze de volgende dag eten maar toch vertrouwen op de natuur, zo kan jij
je ook overgeven aan de natuur.

Nu is het zo dat de meeste mensen moeite hebben met veiligheid en vertrouwen,
maak je dus geen zorgen als je een disbalans opmerkt. Het is in deze wereld een
uitdaging om je over te geven aan de natuur en te vertrouwen terwijl er (zeker in
Nederland) bijna voor alles een verzekering of regel is.

Net zoals alles in het leven een in (vrouwelijk) en uit (mannelijk) beweging heeft, zo is
ook de aarde chakra verbonden met zowel het mannelijke als het vrouwelijke. Hoe
jouw ouders jou hebben opgevoed is van belang om te weten en te kunnen
transformeren.

Hieronder en op de volgende pagina lees je een aantal signalen van een root chakra
die uit balans is.

We zien de disbalans naar de doorgeschoten mannelijke energie als gesloten en
verhard. Denk aan symptomen als teveel werken, oververmoeid voelen, aanvallend en
als archetype 'de valse vader' of dader. Doorgeslagen naar het vrouwelijke kenmerkt
de disbalans zich als passief, lui, te open. Het archetype hier is het slachtoffer of de
'valse moeder' ofwel de ongezonde vrouwelijke energie.

De rootchakra is van invloed op het autonome zenuwstelsel en op belangrijke
lichaamsfuncties zoals je ademhaling, hartslag, energieproductie en stofwisseling.
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Een snelle of gestokte ademhaling kan een teken zijn van niet goed geworteld zijn
in jezelf,
Onrust, zorgen maken, paniekaanvallen,
Sterk wisselende energie; dan weer heel veel, dan weer heel weinig. Actieve
coping mechanisme (zijn gebouwd op de root chakra)
Slachtofferrol (passief chakra) en daderrol (te actief) zijn verbonden met de root
chakra,
Overleven in plaats van leven,
Armoede,
Ziekte,
Najagen in plaats van ontvangen.

Focus en aanwezigheid,
Stabiel en veilig voelen,
Betrouwbaarheid, verantwoordelijkheid, veiligheid,
Gevoel van thuishoren,
Geaard en verbonden met jezelf en anderen voelen,
Voor jezelf zorgen en levenslust ervaren.

Kenmerkend bij disbalans:

Signalen van een gebalanceerde rootchakra:

Angst speelt een grote rol bij de wortelchakra, en staat vaak als een soort muur
tussen jou en je dromen en verlangens. Durf jij naar je angst te kijken deze maand?
Wij helpen je om dit te doen, zodat je de natuurlijke kracht van vertrouwen weer kan
toelaten.
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Sterke wortel bouwen door visualisatie, 
De energie van de wortel van een boom zien, ervaren, voelen,
‘Autonome boom’ maken,
Je oorsprong nader bekijken. Wie is je moeder, je vader? Je grootouders?
Voorouders? De overtuigingen van je ouders en voorouders onder de loep
nemen,
Je verbinding met de Moeder bekijken, onderzoeken en herstellen door te aarden
en te gronden,
Je comfortzone en gevarenzone onderzoeken en ermee experimenteren,
Ademwerk,
Aanraken/massage,
Geluid en beweging,
Het element aarde,
Heilige rituelen om de aarde te bedanken,
De shift maken van de valse moeder en vader  naar de liefdevolle moeder en
vader voor jezelf zijn.

Extra support voor de root
De kleur van de rootchakra is rood en het zintuig dat erbij hoort is geur. De klank die
de root chakra helpt in balans te brengen is LAM. Voor mensen die ervaring hebben
met de root chakra is het handig om te weten dat deze vorm van de root de komende
tijd zal veranderen naar een lichtere roze kleur waardoor de originele chakra zal
verdwijnen.

Een helpende intentie voor deze maand kan zijn:
‘Ik ben in harmonie met mijn fysieke zelf en anderen. Ik ben stabiel en geaard en ik
word gedragen door de Moeder en Vader'. 

Het archetype dat hoort bij de rootchakra is de moeder, Moeder Aarde of het
verzorgende vrouwelijke. Maar ook het gezonde mannelijke is verbonden met de
root. Denk maar een een stevige fundering of een goede ,veilige basis.

Wat heeft deze module voor je in petto:
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