Kleuren en hun betekenis
We leggen kort de betekenis van een aantal kleuren uit! Kleuren die je gebruikt
kunnen wat zeggen over jezelf. Het ligt hierbij wel aan hoe ze gebruikt worden, want
kleuren kunnen zowel een negatieve als een positieve interpretatie hebben. Kleuren
staan ook bijna nooit op zichzelf, maar vaak in een relatie met een andere kleur.
We beginnen met de kleuren van chakra’s. Chakra betekend cirkel of wiel en komt uit
de Indiase geneeskunde. Ze zijn te vergelijken met een soort energie bronnen in het
lichaam. Er zijn zeven chakra’s. Deze spelen allemaal een belangrijke rol bij het
welzijn van lichaam en geest. Elke chakra heeft een invloed op een bepaalde
lichaamsfuncties en emoties. Ideaal zou zijn als alle chakra’s even open en actief
zouden zijn, helaas is dat meestal niet zo. Sommige chakra’s kunnen niet actief
genoeg zijn waardoor blokkades in energie ontstaan en om dit te compenseren worden
andere chakra’s juist overactief!
Rood: De kleur van de eerste chakra “ ik ben” de wortelchakra! De kleur rood geeft
nieuwe energie bij vermoeidheid. Verwarmt ons, is activerend en geeft hartstocht en
passie.
Negatieve associatie: Haat, woede, pijn!
Positieve associatie: Zelfvertrouwen, wilskracht, ijverigheid!
Oranje: De kleur van de tweede chakra. Het werken met oranje maakt opgewekt en
vrolijk. Geeft levensvreugde. Activeert de creativiteit en het zelfvertrouwen.
Negatieve associatie: Opdringerigheid en overheersend.
Positieve associatie: Enthousiasme en levenslust.
Geel : De kleur van de derde chakra, de zonnevlecht. De kleur wordt geassocieerd
met de zon, de kracht van het licht. Geel is de kleur van het vertrouwen, geeft vreugde
en rust aan onze emotionele wereld.
Negatieve associatie: Lafheid, schrik, schreeuwerigheid en bedrog.
Positieve associatie: Spontaniteit, zorgeloosheid, plezier en spirituele wijsheid!
Groen: De kleur van de vierde chakra, het hart chakra. Deze kleur brengt harmonie en
evenwicht, geeft kracht en wijsheid. De kleur van de natuur, lente, groei. De kleur van
onvoorwaardelijke liefde voor alles wat leeft!
Negatieve associatie: Jaloezie, bezitterigheid, verlegenheid.
Positieve associatie: Liefde, warmte, vruchtbaarheid.

Blauw: de kleur van de vijfde chakra, is de keelchakra. Doordat licht in het donker
straalt ontstaat blauw. Denk maar eens aan een heldere blauwe hemel! Blauw werkt
ontspannend, kalmerend. De kleur van de dromen, het uiten van de gedachten,
gevoelens, communicatie. Bevordert de intuïtie en kalmeert bij woede prikkelbaarheid
en stress.
Negatieve associatie: Afstandelijkheid, gevoeligheid, introvert.
Positieve associatie: Verkoelend, ruimtelijk en rustgevend.
Indigo: de kleur van de zesde chakra, voorhoofd chakra. Indigo vergroot de
creativiteit, spirituele waarneming en ons gevoel van tevredenheid. Het staat voor
waarnemen en waarnemen staat voor kunnen ontvangen. Indigo staat ook voor
visualiseren, het daadwerkelijke scheppen! Hoe beter we kunnen visualiseren, hoe
meer emotionele energie we erin stoppen, hoe eerder het in het leven zal verschijnen!
Negatieve associatie: Verdriet, zwaarte.
Positieve associatie: Diepte en kracht.
Violet: de kleur van de zevende chakra, kruin chakra “ik weet”! De kleur van de
inspiratie, de individualiteit, geestelijke rust en bezinning! Violet maakt wijs,
onbevooroordeeld en opgewekt.
Negatieve associatie: Zwaarheid, vroomheid.
Positieve associatie: Geestelijke ontwikkeling, lavendelvelden, kosmisch bewustzijn.

Roze: De kleur van de liefde, medeleven, vreugde, enthousiasme en genegenheid.
Roze maakt ons ontvankelijker voor liefde!
Turquoise: Is een hele spontane kleur die onze fantasie inspireert en creativiteit.
Gebruik je turquoise dan kun je vol ideeën zitten. De kleur van wijdte, diepte en
blauwe meren.

Wit: De kleur van onschuld, puurheid, deugd , spirituele wijsheid, denken en kennis.
Zwart: De kleur van angst voor het duister. Zwaarte, onbekende.
Grijs: Deze kleur staat voor genuanceerdheid, mist, vaagheid, zachtheid, saai, koel,
onbestemdheid.
Bruin: De kleur van de aarde. Gemoedelijkheid. Meestal goed geaard persoon als je
voorkeur voor bruin hebt!
Zilver: Kleur van de maan. Magische kleur. Vrouwelijke intuitieve wijsheid.
Goud: De kleur van rijkdom, van geluk en voorspoed. Maar ook de kleur van
hebzucht. Goede kleur om succes aan te trekken.

