
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Dier chakra’s 

Indicaties:  
Behandeling van de Chakra’s van (huis)dieren 

 

 Made in Holland by Tweaklite BV    www.tweaklite.com 
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Lees dit voorafgaande aan het gebruik 

Uw Tweaklite is een hoogwaardig instrument om kleurlicht aan te brengen op locaties die bepaald zijn door een deskundige. Laadt de 
Tweaklite voor het gebruik geheel op met de bijgeleverde mini USB-kabel, bij voorkeur met een USB-lader. Laden=rood, geladen =groen.  

Druk kort op de toets om de Tweaklite te activeren. Wacht op de toon. De Tweaklite is nu gereed voor de hierna beschreven procedure. 
(Te) lang drukken op de knop geeft de vier testkleuren. Druk dan 4 seconden op de knop voor handmatige uitschakeling. 

Volg verder de aanwijzingen in de handleiding. De Tweaklite schakelt vanzelf uit na 4 minuten als hij niet meer wordt gebruikt. 

De toepassing is uitsluitend bedoeld voor welbevinden en vervangt geen enkele medische behandeling. Raadpleeg bij twijfel uw arts.  

Let op! Kijk nooit direct in het licht, het kan verblinden en gebruik het instrument niet bij zwangerschap of bij epilepsie. 
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Chakra’s 

Chakra Locatie Functie Tekenen van disbalans Lichaamsgebied 

Brachialis   

Tussen de schouders. 
Bij een paard net onder 

het raakpunt van 
schouder en hals 

Verbindt alle andere 
belangrijke chakra's, 

centrum voor dier-mens 
binding, plaats om 

behandeling te beginnen 
(wit licht) 

Terughoudendheid om 
aangeraakt te worden 
(tenzij voor de hand 

liggende redenen: artritis, 
ontstoken huid. Weigert te 

verbinden 

Borst, nek, voorpoten, het 
hoofd 

Wortel 
rood 

Staart vlakbij het 
lichaam 

Overleving, aarding, dit 
chakra kan vooral worden 
ontwikkeld indien lager in 
de voedselketen, d.w.z. 
de prooi van anderen 

Overmatig angstig, sterke 
vluchtreactie, hebzuchtig, 

traag, ondergewicht, 
rusteloos 

Darmen, heupen, 
achterpoten, spieren en 

skelet als geheel 

Sacraal 
oranje 

Gebied, tussen staart en 
midden van de rug 

(romp) Bij paard op het 
kruis 

Seksualiteit, emotie, 
verlies van dier-partner, 
huis of nakomelingen. 

Goede plek om te 
behandelen bij shock of 

onderweg naar de 
dierenarts 

Overmatig janken zonder 
duidelijke redenen. 

Begrenzings-kwesties: dat 
wil zeggen, het verschil 

tussen werk (training) en 
spelen moeilijk kunnen 

onderkennen 

Nieren, bijnieren, 
voortplantingsorganen, 

het lymfestelsel 

Maag 

geel 
Midden van de rug 

Persoonlijke macht, 
eigenwaarde (vaak 

uitgeput bij huisdieren) 

Neerslachtig, 
teruggetrokken, agressief, 

domineert, geen 
enthousiasme 

Spijsverteringskanaal, 
maag, lever 

Keel 
blauw 

Op fysieke keel. 
Bij lange hals: over 

stembanden 

Communicatie 
Niet-communicatief of 

overdreven luidruchtig, niet 
luisteren naar commando's 

Keel, mond, tanden, 
kaken (ook veroorzaakt 
door aangeboren angst), 

dieren die overmatig 
kauwen 

Derde oog 

indigo 

Midden van het 
voorhoofd, net boven de 

ogen 
Acceptatie van zichzelf Hoofdpijn, slechte ogen, 

afstandelijk, afgeleid 

Hoofd in het algemeen, 
pijnappelklier, natuurlijke 

lichaamsritme, hogere 
zelf 

Kroon 

violet 
Bovenop het hoofd, 

tussen de oren 
Verbinding met de geest Depressie, teruggetrokken 

Hersenen, hypofyse, huid, 
wervelkolom, 

zenuwstelsel, cranio-
sacrale systeem 

Procedure 

Deze vaste kleuren Tweak bestaat uit 8 elementen.   
Zeven spectrale kleuren plus wit in onderstaande 
volgorde.  
Na activeren van de Tweaklite, druk door tot de gewenste 
kleur is bereikt. Bij de laatste kleur hoor je een toon van 
hoog naar laag.  
De tijd per kleur is om veiligheidsredenen 15 minuten.  
Mocht dat te kort zijn, ga dan naar het einde van de cyclus 
en begin opnieuw. Maar denk erom; overdaad schaadt! 
 

 

Van oudsher is licht en kleur voor al het leven op aarde van 
levensbelang. Voor mens en dier was het ook van groot 
belang omdat hun bestaan werd geregeld door licht en 
donker.  
Zo waren ze zich bewust van de verschillende energieën. 
Licht en kleuren zijn nog steeds van invloed op alle levende 
wezens en op vele niveaus.  
Dieren zien de kleuren niet zoals wij, maar dit betekent niet 
dat ze niet worden beïnvloed door de energie van kleur. 
Dieren reageren heel goed op kleur- en lichttherapie en vallen 
zelfs vaak in slaap tijdens een behandeling. Ze willen zelfs 
soms niet weg wanneer hun behandeling voorbij is.  



 Dier chakra’s 
Het energetische lichaam van mens en dier is 
opgebouwd uit chakra's; energiecentra, gekoppeld 
aan meridianen. Je kunt chakra’s zien als een motor waarbij het 
fysieke lichaam het voertuig is.  
Een auto heeft onderhoud nodig en wanneer hij minder begint te 
presteren, heeft hij zo af en toe een doorsmeerbeurt nodig of moet de 
motor worden hersteld.  
Het energiesysteem werkt hetzelfde. Bij het opnieuw balanceren van 
de chakra’s komt er harmonie en krijgt het fysieke lichaam weer 
energie. 
Het chakrasysteem is een complex netwerk van verbindingen die door 
het gehele lichaam loopt. Energie komt in de aura, stroomt in en uit 
de chakra’s en via het meridiaan systeem wordt de energie verdeeld 
naar de organen en weefsels.  
Iedere gedachte, handeling en emotie is van invloed op de chakra's 
en wordt weerspiegeld in de aura. Ook externe prikkels, zowel 
positieve als negatieve, hebben een effect op de chakra's, die hun 
stempel drukken in de aura. Zo ook fysieke verwondingen. 
 

Dierenchakra’s 
De chakra’s van dieren zijn gelokaliseerd op vergelijkbare plaatsen 
als die van de mens.  
Naast de zeven belangrijkste chakra’s die dieren delen met mensen 
is er nog een hoofd-chakra, die uniek is voor dieren. Het heet de 
brachialis of “sleutelchakra”. Deze chakra is ontdekt door de 
vooraanstaande diergenezer Margrit Coates. 
De brachiale chakra bevindt zich aan weerszijden van het lichaam, in 
het gebied van de schouders. Het is het belangrijkste energiecentrum 
bij alle dieren en geeft direct toegang tot alle andere chakra's. Het is 
het centrum dat eveneens betrekking heeft op de dier-mens interactie; 
een behandeling dient je altijd te beginnen bij deze chakra.  
Dieren die een sterke, gezonde band met hun menselijke metgezellen 
hebben meestal een levendige brachiale chakra. 
 

Verschillen met de mens  
Het energiesysteem van dieren werkt anders dan die van de mens. 
Dieren zijn extreem gevoelig voor subtiele trillingen en atmosferische 
veranderingen. Dieren zijn vaak ver voordat een onweersbui in de 
buurt is al onrustig.  
 

Licht en Kleurenenergie  
Licht heeft een diepgaand effect op alle levende cellen omdat elke cel 
lichtgevoelig is. De cellen van de huid treden op als lichtfilters en 
geven de frequenties van het licht door aan de weefsels en cellen van 
het lichaam, ook uiteraard aan de organen en klieren.  
Kleurenenergie kan worden gebruikt om de energiecentra van het 
lichaam te balanceren en kan fungeren als een katalysator voor het 
genezingsproces. Het kan helpen bij emotionele, mentale, spirituele 
of lichamelijke problemen.  
Kleurentherapie is een holistische, natuurlijke therapie, heeft geen 
bijwerkingen en is volkomen veilig. Het kan naast iedere andere 
therapie en conventionele geneeskunde worden gebruikt. Het is 
buitengewoon geschikt als aanvullende therapie.  
 

Praktijk 
Kleuren-lichttherapie kan worden gebruikt voor zowel fysieke als 
emotionele aandoeningen. De kleur blauw bijvoorbeeld helpt de pijn 
te verlichten van een oudere hond met slechte heupen en artritis. De 
eigenaar van een showhond vertelt: 
Voor de show was onze hond erg lusteloos en zeker niet 
geïnteresseerd om haar beste beentje voor te zetten, maar 
behandeling met rood en oranje licht gaf haar vitale en zelfbewuste 
energie.  
Een andere vaak gebruikte kleur is violet voor het opheffen van een 
depressie, een aandoening die bij dieren vaker voorkomt dan we 
beseffen.  
In het algemeen gebruiken kleurtherapeuten koel gekleurd licht zoals 
blauw, groen en violet voor “warme” aandoeningen zoals ontstekingen 
of zweren. Warm gekleurde licht, waaronder rood, oranje en geel 
wordt toegepast in “koele” omstandigheden zoals een slechte 
bloedsomloop.  

Toedieningswijze 

Dieren stellen zich veelal open voor natuurlijke genezing.  
Het is belangrijk om het genezingsproces voorzichtig te beginnen 
omdat dieren irrationeel handelen als ze bang zijn of pijn hebben.  
Gebruik een speeltje van het dier als afleiding. Benader ze niet 
onverwacht en probeer plotselinge bewegingen tijdens de sessie te 
voorkomen. Houd de omgeving rustig.  
Bij het starten van een kleur-licht sessie kijk je het dier in de ogen en 
luister naar je intuïtie. Begin met het aanbrengen van gekleurd licht 
op ca.12 cm afstand van het lichaam en beweeg langzaam dichterbij.  
Zorg ervoor dat het dier de lichtbron ziet en zich bewust is van wat je 
doet. Let op eventuele plotselinge bewegingen en troost het dier met 
een zachte stem en zachte aanraking.  
Misschien krijg je plotselinge inspiratie om tinten blauw op uw dier toe 
te passen om pijn te verlichten. Rood geeft een ochtend-boost om "op 
te staan en te gaan", terwijl geel  buikpijn kan verlichten. 
Het dier zal laten weten zodra hij genoeg heeft gehad. Stop dan en 
vertel hem dat je weer verder gaat op een ander tijdstip.  
 

Er zijn vier manieren waarop we  energie kunnen beïnvloeden met 
kleurenlicht: stimuleren, kalmeren, balanceren en reinigen van de 
aura. Geef het dier de gelegenheid om elke kleurensessie te 
verwerken in zijn eigen tempo. Vergeet niet, minder is altijd meer.  
Er is tijd nodig om de "informatie" die de kleur in zich heeft te 
integreren.  
Beoordeel de geleidelijke, dan wel directe verandering in het gedrag 
van uw dier voordat je een nieuwe sessie gaat beginnen.  
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