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Wat is de hara en de haralijn? 

Hara is een Japans begrip en betekent letterlijk ‘buik’. De hara 

verwijst naar het gebied tussen de onderkant van je borstbeen 

en het begin van je schaambeen.  

 

Hoewel Hara letterlijk ‘buik’ betekent, verwijst het woord naar 

veel meer dan alleen een tastbaar onderdeel van je lijf.  

 

Japanners zien hara als je belangrijkste bron van kracht, 

rust en stabiliteit. Is het je wel eens opgevallen dat kinderen 

als ze iets mankeren, altijd zeggen dat ze buikpijn hebben? Ze 

zijn hun rust en stabiliteit kwijt! 

 

De haralijn is een lijn van energie die door je chakra's loopt, 

door het centrum van je lichaam, omhoog naar het centrum van de kosmos en omlaag naar 

het centrum van de aarde. 

 

Dit is de haralijn, die iedereen heeft. Wat je doet is je voorstellen dat het een rechte lijn is. 

Het kost tijd om dit te ontwikkelen, maar met oefening zul je het zien als een klein sliertje wit 

licht - heel fijn, heel delicaat, heel etherisch - en hoe meer je je erop concentreert, hoe meer 

je het zult zien. Je kunt de lijn ook in je gevoel ervaren. Het is je haralijn die je in de aarde 

geworteld houdt. 

 

De haralijn rechtmaken 

Ervaar met je intentie en aandacht een lijn vanuit de zonnevlecht naar het midden van de 

aarde en dan terug omhoog, door het midden van je lichaam naar het centrum van de 

kosmos. 

Visualiseer deze lijn en als je hem niet innerlijk kunt zien of voelen. Stel het je voor als 

een rechte lijn. Je kunt voelen of zien dat de lijn recht wordt terwijl je dit doet.  

 

De hara rechtmaken 

Ga met je aandacht naar je zonnevlecht, je derde chakra, en zie er een horizontale lijn 

doorheen lopen. Voor vrouwen loopt deze lijn van links naar rechts, voor mannen van voor 

naar achter.  
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• Stel de lijn door je zonnevlecht voor als een rechte lijn en het maakt niet uit waar de lijn 

eindigt. Je kunt innerlijk voelen of zien dat hij recht wordt terwijl je dit doet.  

• Word je bewust van het kwadrant dat door deze twee lijnen bij je zonnevlecht ontstaat.  

• Word je bewust van de energie die in dat centrum groeit.  

• Misschien zie je het licht ervan en/of voel je de kracht.  

• De kruising van de twee lijnen, horizontaal en verticaal, vormt het menselijke zonnekruis.  

 

Nu heb de twee, de haralijn en de hara, rechtgetrokken en je ziet ze 

kruisen, je ziet het kwadrant en je zou kunnen zien dat dit echt het 

gebied van de zonnevlecht heeft verlicht. Je kunt het licht daar 

(leren) zien en de kracht in dat centrum voelen. 
 

Dit is de kracht die gebruikt wordt in vechtsporten. Dit is hoe ze die kracht verkrijgen.  

 

 

Samenvatting 

Haralijn:  

• Ervaar met je intentie en aandacht een lijn vanuit de zonnevlecht naar het midden van de 

aarde en dan terug omhoog, door het midden van je lichaam naar het centrum van de 

kosmos. 

 

Hara: 

• Ga met je aandacht naar je zonnevlecht, het derde chakra en ervaar of visualiseer een 

horizontale lijn door je zonnevlecht. De lijn loopt voor vrouwen van links naar rechts en 

voor mannen van voor naar achteren. 

• Ervaar de kracht die je ontwikkelt in je zonnevlecht, de kracht van de martial arts! 

 

 

Noot van Richard Presser over deze kracht: 

Je hebt die kracht omdat je nu in balans bent, op je plaats op de planeet. Je bent in 

balans met de lijn van de Bron (centrum van de kosmos) naar de Aarde en je staat nu 

in je persoonlijke zonnekracht.  

 

Daarom komt die kracht naar je toe. Is dat niet prachtig? Mensen die dit elke dag 

doen zullen een grote balans in hun leven brengen vanuit het oogpunt van emoties. 

Het zal je helpen het emotionele lichaam in balans te brengen. 

Wanneer deze twee lijnen uit balans zijn zal het emotionele systeem zeer snel uit 

balans raken.  
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