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Kleuren zijn niet zomaar kleuren.
Wij worden naar kleuren toegetrokken.
De ene keer vinden we rood het mooist, de andere keer vinden we dat echt afschuwelijk en
vinden wij de kleur blauw mooi.
Vaak heeft dit te maken met onze stemming maar ook met de jaargetijden: ‘s zomers ziet
men allemaal lichte en frisse kleuren en in de herfst zien we weer andere (donkere)
kleurentinten.
Meestal moeten wij wennen aan deze overschakeling en vinden we het soms minder mooi
omdat het mensen ook somber kan maken.
We kunnen dit weer opvrolijken door bijvoorbeeld een leuke, gekleurde, sjaal om te doen of
een lichtere tint te combineren met een donkere tint, enz.
De bladeren vallen van de bomen waardoor het weinige licht door de bomen op de aarde
kan stralen.
‘s Winters wordt het nog donkerder waardoor mensen somber kunnen worden en men is
ook vaak meer binnen. Hoe kunnen we dat doorbreken?
We kunnen in huis sfeer brengen door kaarsjes te branden of net als voor de kerst,
kerstversiering te gaan gebruiken. Door de verlichting en versieringen brengt men als het
ware licht in huis, waardoor men met de energiestroom mee gaat en zich door de sfeer mee
laat nemen.
KLEUREN STAAN IN VERBINDING MET DE CHAKRA’S EN GEVEN ONZE UITSTRALING
WEER, net als de woning waar wij in wonen.
KLEUREN ZIJN PIGMENTEN DIE DE KLEUR WEERGEVEN.
PRIMAIRE KLEUREN VAN PIGMENTEN:
HOOFDKLEUREN ZIJN: ROOD – GEEL – BLAUW.
WANNEER DEZE DRIE KLEUREN WORDEN
VERMENGD ONTSTAAN ER DRIE SECUNDAIRE
KLEUREN, T.W.:
ROOD + BLAUW = VIOLET
BLAUW + G
GEEEELL = GROEN
G
E
E
L
GEEL + ROOD = ORANJE
PRIMAIRE KLEUREN VAN HET LICHT:
De hoofdkleuren zijn ROOD – BLAUW – GROEN.
Uit de drie primaire kleuren van het licht ontstaan DRIE SECUNDAIRE KLEUREN en wel
door vermenging van:
GROEN + BLAUW = TURKOOIS
ROOD + GROEN = G
GEEEELL
ROOD + BLAUW = MAGENT A
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HET ZICHTBARE SPECTRUM:
Onder het zichtbare spectrum wordt bedoeld, de kleuren die met het blote oog zichtbaar zijn.
Violet – indigo – blauw – groen – geel – oranje – rood.
Deze kleuren hebben geen brandende eigenschappen terwijl de kleuren die wij met ons
blote oog niet kunnen zien, wel een brandende werking hebben op ons lichaam.
Kleuren die wij niet kunnen zien, kunnen een schadelijke invloed hebben op onze
gezondheid.
De hoofdkleuren van het spectrum zijn ROOD – BLAUW – GROEN.
Kleuren worden onderverdeeld in heldere basiskleuren van het spectrum: de pure kleuren.
Lichte kleuren zijn pure kleuren waaraan wit is toegevoegd: de lichte tinten.
Donkere kleuren zijn pure kleuren waaraan zwart is toegevoegd:de donkere tinten.
Wit licht kan aan drie hoofdkleuren worden ontleend.
Dit betekent dat er wit licht ontstaat, wanneer 3 zuivere kleuren worden gecombineerd.
De kleuren die met het licht te maken hebben volgens de regels van de natuurkundige
eigenschappen van het licht zijn: ROOD – BLAUW – GROEN.
De kleuren worden onderverdeeld in warme, neutrale en koude kleuren:
Warme kleuren zijn: ROOD – OR ANJE – GEEL
GROEN IS WARM NOCH KOUD
Koude kleuren zijn: BLAUW – INDIGO – VIOLET
Magnetische kleuren zijn: ROOD – ORANJE – GEEL
Neutrale kleur: GROEN
Electrische kleuren zijn: BLAUW – INDIGO – VIOLET
De onzichtbare kleuren zijn: magenta en de kleuren die niet met het blote oog
waarneembaar zijn.
COMPLEMENTAIRE KLEUREN:
Elke kleur trekt zijn tegenpool aan.
Dit fenomeen berust op de Wet der dualiteit en tegenstellingen in het universum.
Soms is een tegengestelde kleur nodig om in balans te komen. Moet een kleur worden
afgezwakt, dan kan een tegenovergestelde kleur worden gebruikt.
Kleur:

Complementaire kleur:

ROOD
ORANJE
GEEL
GROEN
BLAUW
VIOLET
MAGENT A

BLAUW
INDIGO
VIOLET
MAGENTA
ROOD
GEEL
GROEN
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De invloed van kleuren:
Door uw uitdagende kleuren te benaderen, kunt u uw chakra’s in balans brengen.
Zo kunt u psychische problemen verminderen.
ROOD: deze bevordert de aanmaak van adrenaline en kan u in staat van ‘vluchten’ of
‘vechten’ brengen. Rood geeft in dit geval geen energie maar put u uit.
Ook als u een teveel aan energie heeft, is het belangrijk dat u zachtere tinten gebruikt, bijv.
roze, of te kiezen voor een kalmerende kleur groen.
ORANJE: d eze ge ef t energie, maa r a ls d e kle ur te ro o d is, ka n me n o nr ustig wo rde n.
Om dit te vo o rko me n ka n me n de kle ur do nker b la uw g ebr ui ke n, o o k bij ko ppig ged rag.
Zo ek da aro m ee n zac hte re ti nt. I n ied er g eva l ge e n f el o pdri ngerig o ra nje.
M aar bijv. ee n ko raa l o f perzikti nt.
G
GEEEELL:: vveeeell m
meennsseenn w
woorrddeenn nneerrvveeuuss vvaann ggeeeel.l. EEeenn zzaacchhttee ggeeeeltltiinntt kkaann hheerriinnnneerriinnggeenn
oopphhaale
lenn aaaann ssiittuuaattiieess w
waaaarriinn m
meenn ggeekkw
weettsstt w
weerrdd .
De negatiev e ef f ecten va n gee l kunt u tege n gaa n do o r dieppaars .
GROEN: deze is ge ko ppe ld aa n het hartc ha kra. A ls de waar heid te hard is, ka n dit ee n
af keer va n de kle ur g ro en te wee g bre nge n. A ngst vo o r vera nde ri nge n e n g evo ele ns va n
ja lo ezie vero o rzake n o o k ee n we ersta nd teg e n d e kle ur gro e n.
Beha nde l d eze ne gatieve emo ties met ee n g ezo nd e do sis he lder ro o d.
BLAUW: v ermi jdt u b la uw, da n ka n het zijn dat u wo rstelt met tege ns lage n.
M isschie n be nt u we l ee ns i n de ste e k ge lat e n o f bent u ba ng o m uw stat us te ver liez e n.
U kunt deze gevo ele ns verz ac hte n do o r bla uw te me nge n met g ro e n. Zo o ntsta at t urq uo ise:
ee n i nspir ere nde vrie nde li jke kle ur.
PAARS: gaat u mo eili jk co nf ro ntaties a a n, d a n wo rdt u missc hie n do o r ee n a nder
o verhe erst. Oo k ka n het zi jn da t u lo sraa kt va n uw i nner li jke ze lf . M et paars herste lt u he t
eve nwic ht va n uw c ha kra’s.
LLuukktt ddaatt nniieett nneeeem
m ddaann ddee ccoom
mpple
lem
meennttaaiirree kkle
leuurr ggeeeel.l.
CHAKRA’S HERSTELLEN MET KLEUR:
ROOD: PASSIE – VERT ROUWEN – ENERGIE – VEILIGHEID –
MOED – SENSUALIT EIT .
(ga nooit met rood e xpe rimenteren.Voora l niet a ls me n a l een
tev eel aan ene rgie heeft , druk ke k inde re n he et e n bij hoge bloeddruk.)
ORANJE: ANT IDEPRESSIEF – ST IMULEERT – VERTROUWEN – POSIT IVIT EIT –
CREAT IVIT EIT – HUMOR.
G
GEEEELL:: ZZEELLFFVVEER
RTTR
RO
OU
UW
WEEN
N –– O
OPPTTIIM
MIISSM
MEE –– G
GEELLU
UK
K –– EEN
NEER
RG
GIIEE –– LLEEVVEEN
NSSK
KR
RA
AC
CH
HTT ––
H
HEELLD
DEER
RH
HEEIID
D..

Vereniging :

De Verlichte Ster

11/5/2007©

GROEN: EVENWICHT – HAR MON IE – K ALMEERT – VERZACHT – T ROOST –
ONT SPANT .
TURKOOIS: VERFRIST – ZU IVERT – VERKWIKT – VERST IKT – CREAT IVIT EIT –
CREAT IVIT EIT – KALMEERT .
BLAUW: HELDERHEID – K ALMEREND – VERZACHT – BESCHERMT – MENT ALE
CONT ROLE – PIJNST ILLEND – VERKOELEND.
PAARS: KR ACHT IG – MO O I – HOGE IDE ALEN – INSP IREERT – PARANOR MAAL
VERMOGEN,
MAGENT A: VERKWIKT – MEDELEVEN – AARDIG – SP IR IT UALIT EIT – GEVOELIGHEID
– GERED.
Heef t men ee n tevee l, da n is het be la ngri jk d e kle ur af te zwa kke n.
Dit ka n do o r wit er bij te ge br ui ke n zo dat de kle ur zac hter wo rdt, maar de nk e raa n dat het
niet te so f t wo rdt.
Een t evee l heef t ee n te ge nges te lde we r ki ng; z wa k da n af met ee n tege nlig ge nd e kle ur .
Uitdage nd e kle ur e n kunt u he t beste be nader e n do o r de tege no ver geste ld e kle ur te
gebr ui ke n o f to e te vo egen.
EEN EVENWICHTIGE BASISCHAKR A BRENGT U IN CONTAC T MET UW ZELF.
IN EVENWICHT
Verzorge nd
Geconcentre erd
Geaard
Ze lfv erze kerd
Ze lfv ert rouw en
Gemak ke lijk
Sterk
Gelukk ig
Ev enw icht ig ge dra g

TE OPEN
(teveel energie)
Int imit ere nd
Mate ria list is ch
Roeke loos
Egocentrisch
Ov ermoedig
Ontev rede n
Domina nt
C ynisch
Wree d gedrag

GEBLOKKEERD
(onvoldoende energie)
Angs t ig
N iet presta t ie gericht
Ov erbez orgd
Be hoe ft ig
Laks
Ine rt
Kw etsbaar
O nrea lis t isc h
O bses s ief compuls ief

EEN EV ENWICHTIG HEILIGBEENCHAKRA M AAKT U SOCIAAL V AARDIG EN CREATIEF.

IN EVENWICHT
Emot ionee l ev enw icht ig
Vol v ertrouw en
Harts toc hte lijk/e nsuee l
Seksuee l open
Expres s ief
Creat ief
Sociaa l
Spee ls
Vriende lijk

TE OPEN
Ongev oe lig
Inipulat ie
Seks uee l ov erac t ief
Sexs uee l agress ief
Bev ooroordee ld
Fantast
Aa nda chtv ra ge r
G enotzuc ht ig
Ov erheersend

GEBLOKKEERD
Ov ergev oe lig
Schuldgev oe lens
Impotent ie/ koe l
V oort ij dige z aadloz ing
Vol ze lkrit iek
U it drukk ings loos
E inze lgá nge r
Pess imist
S la cht of fer
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D
D
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C
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E
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E
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H
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U
W
S
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E
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M
N
G
K
A
N
B
E
N
V
L
O
E
D
E
N
DIIIT
TC
CH
HA
AK
KR
RA
AG
GE
EE
EF
FT
TA
AA
AN
NH
HO
OE
ED
DE
EZ
ZO
ON
NN
NE
EV
VL
LE
EC
CH
HT
TU
UW
WS
ST
TE
EM
MM
MIIIN
NG
GK
KA
AN
NB
BE
EÏÏÏN
NV
VL
LO
OE
ED
DE
EN
N.

IN EVENWICHT
G
Geeccoonncceennttrreeeerrdd
SSaam
meennhhaannggeenndd
ZZeellffvveerrzzeekkeerrdd
O
Oppggeew
weekktt
R
e
s
p
e
Respeccttvvooll
EEvveennw
wiicchhttiigg
R
r
a
g
m
Rragmaattiicchh
B
Beesscchhoouuw
weelliijjkk
G
Geelluukkkkiigg

TE OPEN
O
Oeerrggeevvooeelliigg
IIrrrraattiioonneeeell
M
Maanniippuullaattiieeff
SSaarrccaassttiisscchh
D
Doom
miinnaanntt
VViijjaannddiigg
W
Woorrkkaahhoolliicc
VVoooorriinnggeennoom
meenn
O
Onntteevvrreeddeenn

GEBLOKKEERD
SSnneell aaffggeelleeiidd
LLuusstteellooooss
O
Onnzzeekkeerr
H
Huum
moorrllooooss
O
n
d
Ondeerrddaanniigg
LLaabbiieell
LLuuii
VVlleeiieerriigg
B
Beerrooeerrdd

DIT HART CHAKRA LAAT ZIEN HOE UW KAR AKT ER KAN BEÏNVLOEDEN.
IN EVENWICHT

TE OPEN

Vrij he id
Gelukk ig
Begaan
Onv oorw aarde lij k
Verzorge nd
Ev enw icht ig
Voork omend
Onaf hank e lijk
Lief dev ol

Impuls ie f
Manis ch
Bez it terig
Voorw aarde lijk
Stre ng
Me lodra mat isch
Onv erschillig
Domina nt
Narc ist isch

GEBLOKKEERD
T e lak s
Me la nc holiek
Ze lfv eracht ing
Voe lt z ich onw aardig
Vreest afw ijz ing
Ze lfme de lij de n.
Ge dienst ig
Afha nke lij k
Voe lt z ich onbemind

EEN EV ENW ICHT IG KEE LCHAKRA V ERHOOGT DE CRE AT IV IT EIT EN ZE LFVE RT ROUWEN.

IN EVENWICHT

TE OPEN

GEBLOKKEERD

Zelfverzekerd
Gevoel van eigenwaarde

Overmoedig
Negeert anderen

Open
Spiritueel bewust
Verantwoordelijk
Tevreden
Communicatief
Bemiddelaar
Creatief

Koppig
Niet geaard
Dominant
Star
Praatziek
Arrogant
Dogmatisch

Onzeker
Gebrek aan eigenwaarde
Ontkent problemen
Negeert het spirituele
Vaak verlegen
Ongelukkig
Introvert
Onbetrouwbaar
Inconsistent
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EEN EVENWICHTIG VOORHOOFDCHAKRA MAAKT U WIJS, SPIRITUEEL EN CREATIEF.

IN EVENWICHT

TE OPEN

GEBLOKKEERD

Intuïtief
Spiritueel
Voorspellend
Zorgzaam
Fantasierijk
Realist
Charismatisch
Wijs
Pragmatisch

Ongeaard
Geïsoleerd
Fantaserend
Te onzelfzuchtig
Misleid
Te optimistisch
Overdreven
Onnozel
Onlogisch

Materialistisch
Atheïstisch
Fantasieloos
Egocentrisch
Ongevoelig
Pessimistisch
Teruggetrokken
Cynisch
Overdreven
Beredenerend

EEN EVENWICHTIG KRUINCHAKRA MAAKT U MEELEVEND EN TEVREDEN.
IN EVENWICHT

TE OPEN

GEBLOKKEERD

Zelfverzekerd

Overmoedig

Spiritueel bewust
Gracieus
Meelevend
Efficiënt
Seksueel tevreden
Gelukkig
Voldaan
Geconcentreerd

Zelfzuchtig
Arrogant
Overdreven vriendelijk
Manisch
Nymfomanisch
Behoeftig
Onbevredigd
Obsessief

Gevoel van
onvolmaaktheid
Materialistisch
Besluiteloos
Vervreemd.
Vermoeid
Frigide
Geïsoleerd
Onvoldaan
Vastgeroest in
gewoontes

