
Kleurentaal
van Manouk Iris Hanning



Verschillende Lagen
Het is geen geheim dat we redelijk op elkaar lijken. In de Content-creation zijn 
er hele onderzoeken gedaan naar Neuro-Marketing en de reacties welke je met 
jouw content op kan roepen. Daarnaast zijn er hele onderzoeken gedaan en 
boeken geschreven over welke invloed muziek op ons heeft, voeding, 
kleuren. Tot slot is er ook veel te vinden in de oosterse-leerwijze over hoe 
opgekropte emoties zich kunnen manifesteren tot lichamelijke klachten.


De 'hoe', is allemaal te vinden in deze kleurentaal. Het is een overzicht, taal, 
uitleg, (communicatie) middel & zoveel meer. Het wordt alleen moeilijk uit te 
leggen zodra er woorden aan worden gekoppeld.


Woorden zijn namelijk.. complex én interessant. We gaan er vaak automatisch 
vanuit dat een woord betekend, zoals je hem zelf ziet. Terwijl iedereen er een 
eigen waarde aan koppelt, een ander gevoel, plaatje, intensiteit. Hierdoor is 
de kleurentaal zo moeilijk uit te leggen. Elke kleur is eerder een sensatie, welke 
voor iedereen anders is maar hetzelfde 'werkt'.


De één ervaart bijvoorbeeld Rood, bij woede, de ander tijdens Krachtsport en 
weer iemand vanuit zelfvertrouwen. De ervaring is anders maar ze horen wel 
bij elkaar.


Wat ik hoop mee te kunnen geven is welke 'gevoelens' en ervaringen aan 
welke kleur gekoppeld kunnen worden, zodat je zelf leert wat je hiermee kan 
doen. Het is namelijk mogelijk om het leven als een groeiende en stijgende 
lijn te ervaren, zonder innerlijk conflict en dat gevoel gun ik iedereen.


Neem bij vragen contact op via; Manoukicreative@Gmail.com.


Ik help je graag verder.



HSL-Systeem
Los van de context en de situatie, zijn er basis-regels welke altijd 
toepasbaar zijn. Deze werken in de kleurencirkel als het HSL-systeem.


Een kleur kan van tint (Hue) veranderen. Dit houd in dat je de ervaring van een 
kleur met een gradatie verschuift. Een 'tint' de andere kant op. Dit doe je 
door de gerelateerde kleur te uiten of door er naar te handelen.


Je hebt de saturatie (Saturation). Dit is de intensiteit van de ervaring in de 
kleur. De hoger de saturatie, de intenser, sterker of harder (de ervaring, het 
gevoel, geluid, etc). De minder saturatie, de grijzer de kleur en de milder de 
gerelateerde belevenis of de meer afstand je er van hebt genomen.


Dan heb je nog; Donker & licht (Luminance). De donkerder een kleur, de 
zwaarder of moeilijker de ervaring. De lichter een kleur, de lichter (in je 
hoofd), de hoger ('high' maar ook psychose-gevoeligheid en manisch of 
soms, de zachter, de ervaring. Het is afhankelijk van de kleur en saturatie.


Tot slot heeft elke kleur een tegenovergestelde, contrasterende kleur. 
Contrasterende kleuren werken altijd met elkaar samen, als tegenpolen. Is 
je fysieke ervaring, Lichtblauw, dan is je mentale ervaring in Oranje.


Persoonlijk ervaar ik bijvoorbeeld veel fysieke spanning. Als kind al had ik 
trillende handen en ik ben altijd erg creatief geweest (allemaal Geel'Groen'). 
Mijn sterkste negatieve emotie is angst, dat is Paars. Tegenover 
Geelgroen. De intenser ik in Geelgroen zit, de intenser ik Paars beleef.


Vanuit de kleurentaal heb ik geleerd dat Angst & Nieuwsgierigheid, beiden in 
Paars zitten. Loslaten, is gerelateerd aan Blauw (1 tint) en bij loslaten van 
angst, komen vaak tranen (Blauw). Als je hierin een blokkade ervaart dan 
kan je ook een tint de andere kant op; Magenta, Verzachten. De angst 
verzachten door er anders naar te kijken of door het te accepteren. Tot slot 
kan ik kijken waarom mijn Geelgroen, intens is. (Bijv; door suikers). Kan ik 
mijn fysieke (Geelgroen / Spanning) naar Groen (Stabiliteit) verschuiven? 
Dan ben ik in mijn hoofd hoogstwaarschijnlijk niet meer met Angst bezig.


Zo zijn er vele verschillende voorbeelden vanuit andere kleuren en 
dynamieken. Natuurlijk hoef je niet de bovenstaande 'regels' te volgen maar 
dan ervaar je waarschijnlijk wél, (innerlijk) conflict.



Elementen
De kleuren zijn ook gerelateerd aan elementen; Door te denken aan hoe de 
natuur er volgens deze elementen uit ziet, wordt het makkelijker om woorden 
en betekenissen aan een kleur te geven.


Zo is Vuur en Aarde, soms explosief (volkanen). Grond kan vruchtbaar zijn 
(voortplanting) en kan voor balans of disbalans zorgen. In de grond zijn er 
verschuivingen, trillingen, aardbevingen. De geluiden zijn trillend (bass) & 
hard. Vuur is warmte en Grond is zwaarte en heeft een structuur/
substantie. Deze zelfde associaties zijn gekoppeld aan de groepskleur 
Rood. De voeding is vlees i.v.m. het synoniem, 'jagen'.


Wanneer je denkt aan Hout en Wind, dan zie je bomen voor je, de natuur, 
groei in verschillende vormen. Balans is belangrijk. Teveel water (gevoel) en 
een plant verdrinkt. Teveel zon (energie, zonder rust (Blauw)) en een plant, 
vergaat. De wind bepaald hoe rustig de setting aanvoelt of hoe chaotisch 
(storm) het is. De geluiden zijn in het algemeen hoger, luchtiger. Net als de 
gerelateerde voeding van Groen, (Groen = Groentes, Geelgroen = Fruit). 
Deze alinea gaat over de groepskleur; Groen.


Dan heb je nog Blauw, water maar ook de lucht, erboven. De lichter het 
blauw, de ondieper (of schoner). De dieper, de zwaarder (dit is ook zo bij 
'Grond'). Water is altijd in beweging. Het kan rustig zijn (zoals rustige 
muziek) of heftiger (emotionele muziek). Qua 'voeding' is 'Water' 
gerelateerd aan vloeistoffen / water of zware voeding.


Cyaan is Ijs, ijs is geconcentreerd, elke associatie rondom Cyaan, ook. Qua 
temperatuur is het (ijs)koud dus, de associaties ook. Wanneer je mediteert 
en je voelt een koude gloed in je neus door je ademhaling, dan zit je in of 
beweeg je naar Cyaan. Koud drinken, helder. Koude douche, etc.


Geel is de zon. De zon is energie, geeft energie, is licht, fel en uit zich, in 
Rood, als warmte. Vanuit Groen is er geen temperatuur maar 'Wind'. 
Daardoor is er vanuit Groen geen eigen temperatuur.


Magenta is electriciteit en staat voor Verbinding. Dit kan heel intens zijn 
en dit kan uitlopen/verzachten. Ik ben nog niet helemaal uit over de 
omschrijving voor Magenta, hier kom ik later op terug.

& Gerelateerde associaties



Natuurwetmatig
Je heb nu een basis meegekregen van de kleurdynamieken, hoe de kleuren 
veranderen en waar je ongeveer alle associaties, situaties, emoties en 
betekenissen zou kunnen plaatsen.


Daarom gaan we nu naar het begin. De RGB kleuren.


Rood, staat voor Vuur. Groen voor Hout en Blauw voor water. Deze 
elementen voeden elkaar en nemen van elkaar. Het zijn conflicterende 
kleuren welke elkaar nodig hebben. Net zoals bij mensen.


Iedereen heeft een 'aard van het beestje'. De één trapt op het gas wanneer 
een stoplicht op Oranje gaat, de ander remt. Nu kan je een nieuwe reactie 
aanwennen maar in nieuwe situaties heb je een kern. Een kern-kleur, waar 
rondom jouw persoonlijkheid is 'gebouwd.


Rood heeft als instinct: Fight. Is de 'Doener'. Dominant en Assertief, heeft 
een korter lontje, irriteert zich sneller aan anderen en heeft graag iets om 
aan te werken. Kan egocentrisch en destructief overkomen.


Groen heeft als instinct: Flight. Is de 'Denker'. Creatief en 'Controlerend', 
neemt graag de controle in een situatie of vult het (onbewust) voor een 
ander in. Dit kan manipulatief overkomen.. Neemt vaak stress met zich mee. 
Is het liefst verbonden met mens en/of natuur.


Blauw heeft als instinct: Freeze. Is een 'Gevoels(mens)'. Staat dicht bij eigen 
gevoel, is vaak Emotioneel en Intuïtief. Voelt, voor anderen, vaak als 
beladen en emotioneel zwaar aan of is juist erg rustig en op zichzelf. Wilt 
graag 'zijn' en leven naar geluk (los van of je dat al voelt).

& Dynamieken + Instinct

Vuur

Hout

Water



Groepskleuren
& Eigenschappen van

Onder de groepskleur Rood, vallen ook; Roze & Oranje. Dit zijn warme / 
warmte kleuren waar een 'wil' aan verbonden zit. Je 'wilskracht', behoeftes, 
lusten, honger. 'Rood' heeft behoefte aan een Doel (Cyaan) en kan verblind 
zijn door gevoel (Blauw) want 'Rood' is een doelgerichte, tunnel-denker. 
Rood is de Hitte. Cyaan is de Kou. Houd je hoofd koel voor een heldere visie. 


Groepskleur Rood ervaar je in de geslachtsdelen, je maag en je darmen. 
Volle, warme voeding 'satureert', Rood (verzadiging). Overvol of 'hitte', 
irriteert. Rood staat ook voor je conditie (om Geel te ervaren).


De groepskleur Groen is vooral; Spanning, onzeker, onrust, stress, 
alertheid in verschillende vormen en gradaties. De neiging tot aanpassen 
om verder te komen. Waar Rood synoniem kan staan aan een 'Jager', is 
Groen aan het 'overleven'. Denk aan prooidieren, planten en eco-systemen 
zonder een sterkste. Vanuit 'Groen' komt, onder anderen; Groei, creativiteit, 
gezondheid (van je lichaam. Groen is een associatie-denker. In 'Verbinding' 
met Magenta kan het overleven veranderen naar 'zijn /bestaan' en kan de 
stress / spanning van Groen veranderen in Stabiliteit.


De Groepskleur Groen wordt sterk beinvloed door toevoegingen in je 
voeding. Suikers verhogen de energie (geel). Koffie verhoogt de focus 
(cyaan) maar het is geforceerd dus geeft ook spanning. De RGB kleuren zijn 
fysiek, de CMYK kleuren, mentaal. Groen bepaald de gezondheid van je 
lichaam (hout/verhouten), je gewrichten, botten en zenuwen. + Je longen 
(wind). GeelGroen is in verbinding met je Nieren.


De groepskleur Blauw is passief, Rood; Actie(f) en Groen; Reactief. Blauw 
is ook Lichtblauw (luchtiger) en Paars (nieuwsgierigheid/angst). Dit 
betekend dat je vanuit Blauw nieuwsgierig ingesteld bent, angstig of 
beladen en zwaar (emotioneel) denkt. Vanuit Blauw is de beweging vooral 
gelijk aan het dag & nacht cycles en de bijkomende gevoelens. Blauw is de 
nacht (of vermoeidheid). Geel is de Dag en Energie(k). Wanneer Blauw niet 
meer in Geel komt, ontstaat er een Depressie. Als een poging tot trappelen 
om boven het water te blijven, met een gewicht aan de benen wat steeds 
dieper gaat. Geel, aan de andere kant is de Energie, luchtigheid, positiviteit 
wat kan opstijgen als een ballon met helium waardoor je er licht in je hoofd 
van wordt. Manisch-depressief is een Geel-Donkerblauw dynamiek.


De groepskleur Blauw staat voor je lymfe-systeem en Geel staat voor het 
Hart. Paars, staat voor de Hersenen. 
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Emoties
Hiernaast zie je een overzicht van gevoelens en emoties per kleur. Er passen 
er maar zoveel dus dit zijn ze niet allemaal. Met dit voorbeeld wil ik laten zien 
welke emoties, gevoelens, gedachten of fysieke ervaringen er onder 
anderen aan een kleur gekoppeld kunnen worden.


Bekijk dan de volgende pagina's om te zien, wat je per kleur met deze 
gevoelens zou kunnen doen. Heb je een gevoel waar je vanaf wilt, mee om 
wilt leren gaan of één welke je juist meer zou willen voelen?


Leef dan naar deze kleur toe, d.m.v. uiten, geluiden, voelen, etc.

Verdrietig

Moe

Opgewekt

Gelukkig

Verveeld

Alleen


Eenzaam

Voldaan

Ontspannen

Focus

Geconcentreerd


Helder

Geïrriteerd

Wilskracht

Daadkracht

Creatief

Ideeën

Gespannen

Onzeker

Stress

Accepterend

Verzorgend

Verbonden

Nieuwsgierig

Leergierig

Angstig

Liefde(vol)

Gemis


Verlangen
Onzeker


Kalm

& Gevoelens

(Lichte) Prikkeling

Verzadigd


Warm

Vibrerend

Heet


(Over) Vol

Wrang

Warm

Opgejaagd

Onrustig

Alert

Zenuwachtig

Lichte onrust

Afgeleid

Wrang

Zenuwachtig


Onrustig

Rustig

Opgelucht


Fris

Slaperig

Zwaar

Zacht Kou(d)

Licht



Handelingen
Zoals bij de elementen te zien was, heeft een kleur vele associaties. Al 
ervaar je deze of al leef je er naar dan beweeg je naar een kleur óf je brengt 
een kleur in balans. Al begint, ter voorbeeld, jouw Groen te vergrijzen, 
ongeacht de reden, dan voel je spanning en minder stabiliteit en dan helpt 
het om in de natuur te lopen of naar natuurgeluiden te luisteren.


Wil je naar Geelgroen bewegen, dan helpen suikers, etc.


Alleen, zijn er snellere manieren. Zoals dieren na een high-stress moment, 
manieren hebben om deze spanning los te laten, zo heeft elke kleur 
meerdere gerelateerde uitingen om de energie welke je opkropt, los te laten 
of te laten 'vloeien'.


Bekijk nu nogmaals de vorige pagina, pak er een emotie uit welke je wellicht 
ervaart en vanaf zou willen. Kijk dan nu naar de kleuren óf de 
contrasterende kleuren, op deze pagina. Zit er al voor jou al een oplossing 
voor jou zelf tussen?


Nu weet je ongeveer welke kleur, waar voor staat. Hoe een kleur voelt en wat 
de onderlinge dynamieken zijn. Nu, al zit je iets dwars, weet je welke opties je 
onder anderen hebt en is het een kwestie van uiten, er naar handelen/leven, 
accepteren of loslaten. Als het goed is dan is het nu mogelijk je leven te leven; 

Zonder innerlijk conflict. 

Heb je vragen? Neem dan contact op via; Manoukicreative@Gmail.com.

Zuchten

Gapen

Huilen

Slapen

Bewegen

Dansen

Zingen

Lachen

Verveling

Rust (pakken)

Ontspannen

Verbinden

Eten

Ontspannen

Kou ervaren

Helder drinken


Mediteren

Inspanning

(Kracht)sport


Werken

Uiten

Wiebelen

Schudden

(Van je af)

Acceptatie

Loslaten

Vragen

Leren

Self-care

Massage


Liefde / Lust

Gronden

Balans(eren)

Zonnen

Sauna

Aanraking

Dankbaarheid

Inzichten

Dromen

(Slaap)

(Innerlijke)

Warmte

Een doel

Veiligheid

In het hier en nu

Expressie

Creëren

Vastigheid

Structuur

Stabiliteit

Dagdromen



Tot slot
Man / Vrouw is nogal een breed onderwerp tegenwoordig maar vanuit eigen 
ervaring kan ik vertellen dat er toch zeker verschil in zit. Niet het stereotype 
man/vrouw. Wel, het mannelijke en het vrouwelijke. De yin en yang. Zwart 
en wit, een 0 of een 1. Daar begint het en de basis welke ikzelf heb ervaren is 
wel of niet, testosterone in je lichaam.


In het algemeen heeft een man meer testosterone, wat ik koppel aan de 
kleur Rood. Een vrouw kan ook veel wilskracht hebben en vanuit Rood leven 
maar bij Testosterone beweegt de energie richting Rood. Zakt deze, dan 
gaat de energie (terug) richting Blauw.


Heb je minder tot geen Testosterone dan is de 'wil' minder sterk en komen 
er meer gedachtengangen bij (Groen). De 'focus' verdwijnt / is er niet en 
i.p.v. komt er een wens naar structuur (helderheid / Cyaan). Bij meer 
energie (opgewekt) of stress, gaat de energie richting Geel. Waarin je niet 
anders kan, wanneer het oploopt, dan je energie te uiten / er uit te laten.


Relaties ontstaan vaak in Cyaan; Rood gaat voor een Doel, Groen geeft het 
Doel of wordt het Doel. Dit uit zich vaak in Please-gedrag en co-dependentie. 
Óf in Magenta; Groen wilt Verbinden/verzachten/verzorgen, Rood 'wilt', een 
eigen behoefte. Dit uit zich vaak als relaties welke in het begin erg leuk zijn en 
waarin het conflict erna groeit. Magenta wilt geborgenheid/verbinding. Rood 
wilt graag een 'Doel'.


Er zijn natuurlijk vele (relatie)-dynamieken en dit zijn alleen twee voorbeelden.

De basis



Overzicht
Emoties & Gevoelens

Rood + Groen = Geel. 
Negatief. / Denken + Doen 
verhogen elkaars intensiteit. 
Zonder Blauw (gevoel) is 
geel een mentale high/
verslaving.

Yellow. Positief / 
Expressie, energiek. 
Lachen, dansen, zingen, 
positiviteit, ervaren.

Roze verleid, kan 
verzachten, is 
liefdevol, teder, 
verzorgend, geborgen 
of lust. De meer lust/
willen, de roder. 

Rood, kracht, 
wilskracht, trots, 
dominantie. / Honger, 
lust, 'willen'. Irritatie, 
frustratie, woede, 
boosheid.

Oranje voelt voldaan, 
als (innerlijke) warmte 
en ontspannen. 
Negatief: Verkrampen, 
ongemak, ongenoegen.

Blauw, verdrietig, 
slaperig, moe of rustig, 
sloom. Donkerblauw = 
Depressie. Emotioneel, 
gevoelens, intuïtie.

Groen, Groei, creatief, 
alertheid, onzekerheid. 
Vaak; Stress, spanning 
en alles rondom 
denken en gedachten.

Turqouise geeft heldere 
gedachten, soms 
scherp bij negativiteit en 
kan worden ervaren als 
onzeker of als kalmte 
(tranquility).

Geelgroen voelt 
intens in denken en 
prikkels. Het voelt 
onrustig met veel 
gedachten, ideeën 
en creativiteit.

Paars staat voor 
nieuwsgierigheid, 
vragen, willen weten, 
begrijpen, leren, 
inzichten & angst.

Lichtblauw voelt lichter 
als blauw. Tevreden, 
rustig of eenzaam en 
alleen. Verveling. Kan 
koud aanvoelen.

Groen + Blauw = Cyaan. 
Negatief. / Voelen + 
Denken creërt een focus 
op onzekerheden welke 
moeilijk zijn los te laten.

Cyaan. Positief / Focus, 
concentratie, 
helderheid, openheid. / 
Meditatieve staat of 
Hyperfocus

Blauw + Rood = 
Magenta. Negatief. / 
Willen en Voelen creërt 
een gemis, een verlangen, 
pijn en negativiteit.

Magenta. Positief / 
Verbinding, acceptatie, 
warm, ruim-denkend*.

Testosterone 
Sterk, open, 
oprecht.

Oestrogeen 
Zorgzaam, lief, 
harmonious.

Dag & Nacht 
Rust en 
positiviteit.



Overzicht
Associaties & Handelingen

De Zon. Licht, helder. 
(Zelf) expressie. 
Positiviteit en 
verlichtend. Bier 
(alcohol).

Knuffelen, aanraking, 
massage. Zachte 
voeding, maag. 
Zachte melodieën. 
Self-care.

Krachtsport, voeding, 
(warm) eten, kauwen. 
Schreeuwen, grommen. 
Harde muziek, bass, 
vibraties. Hitte. Vuur. 
Dikke darm & maag.

(Innerlijke) warmte 
d.m.v. voeding, 
drinken of klimaat. 
Ontspannen, voldaan, 
je rust pakken in 
warmte, volle maag.

Tranen, huilen, gapen. 
Slapen, zwaar, emotioneel. 
Water, lymphes, endrocine 
systeem. Vis, omega-3, 
dikkere vloeistoffen. 
Regen, oceaan.

Groenten, ademhaling, 
lucht, natuur, bomen, 
Hout. Natuurgeluiden. 
Wandelen. Schudden 
(van je af). Trillen. 
Longen. Zenuwstelsel.

Licht windje, turbelent, 
onzeker of kalm. Beekje 
water. Stromend water 
geluid, lichte wind 
geluid. In het nu of 
afgeleid.

Fruit, suikers, 
energie, onrustig. 
Ideeën, creativiteit. 
Hoge tonen/
frequencies. Blaas. 
Wiebelen. Insomnia.

Vragen, angst, 
psyschose, waan, 
inzichten, geelgroen 
bepaald de 
intensiteit.

Alleen, verveling, frisjes, 
koud. Tevredenheid bij 
acceptatie van de 
situatie. 

Ijs, koelte, verkoeling, 
koude douche. Focus, 
meditatie. Helder 
drinken. White Noise.

Electriciteit, warm, 
verbonden. Acceptatie, 
loslaten. Thee kruiden, 
kristallen. Alpha waves. 
Spiritualiteit, ruimte. Wijn 
(alcohol). Hersenen.

Cyaan verbind; Groen & Blauw d.m.v. 
Lichtblauw & Turqouise. (Focus)

Magenta verbind; Blauw & Rood 
d.m.v. Paars & Roze. (Verbinding)

Geel verbind; Rood & Groen d.m.v. 
Oranje & Geelgroen. (Voeding)
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Chakra's
& Locaties

Als de Chakra's ietswat gelijk staan aan de kleuren van deze taal, weet je dan 
waar je elke kleur kan ervaren en hoe je bewustzijn werkt?


Honger, lust, willen, Rood. Voel je laag in je lichaam, je darmen, net als bij 
Oranje, (de maag). Het is de ervaring rondom je honger/lust (geslacht) en wat je 
wilt (of juist niet). Gemak, voldoening of ongemak. (Darmklachten). Mentaal 
ervaar je Rood, bij je voorhoofd.


Geel (fysiek/Geeloranje) is je middenrif, de spier en de ervaring van. Bij 
negativiteit ontstaat er verkramping (oranje) en klachten rondom dit gebied. 
Geel staat ook voor Expressie. De vrijheid om jezelf te uiten. Mentaal ervaar je 
Geel, bij je kruin. Enkel Geel is ook je hart & je conditie.


Tussen Geel en Groen is GeelGroen, wat geen chakra is maar wel een ervaring 
in de kleurentaal. Deze voel je d.m.v. het samen spannen van je spieren. Dit voel 
je in, onder anderen, je knieën, je schouders en ook je blaas. Het kan zijn dat 
je vaker naar het toilet moet (Nieren).


Je 'levenservaring' is Groen, je Longen en ademhaling. D.m.v. je ademhaling, 
verbeter je jouw gezondheid, gesteldheid en gedachtengang. Daarom is 
meditatie ook zo gezond. Mentaal (alertheid) ervaar je groen bij je achterhoofd.


Blauw en Cyaan, is je Lymfe systeem (+klieren, zoals traanklieren 
'verschonen' / Huilen / Gapen) en de gesteldheid er van. Wanneer je helder 
drinkt (Cyaan) en toevoegingen als suiker, zout, etc, laat, zal je merken dat jouw 
bewustzijn 'helderder' wordt (geef het tijd. Lymfes werken 'vertraagd' en het 
kan zijn dat je eerst moet detoxen.). Je voelt Blauw ook in je keel (verdriet/
communicatie). Mentaal voel je Cyaan naast je ogen, je slaap-drukpunten.


Paars staat voor je hersenen, hersenactiviteit en prikkels. Afhankelijk van de 
gesteldheid/gezondheid van Groen (gespannenheid), komt Paars met een 
andere intensiteit of waarde binnen. 


Magenta ervaar je als een zone, boven je hersenen. Dit kan Dissociatie zijn, 
overprikkeling of een gevoel van algehele acceptatie, warmhartigheid en liefde.


Bekijk je lichaam als een systeem die enkel met je kan communiceren door 
lichamelijke sensaties. Aan deze sensaties, koppelen wij associaties. Per kleur 
gaat er een ander 'doosje' open van gerelateerde gedachten waaraan je deze 
ervaring koppelt.

Wanneer je leeft vanuit Rood dan neem je waarschijnlijk een 
gevoel van Willen (ongeduld) of Honger met je mee. Vanuit Groen, 
Gespannenheid of juist Stabiliteit en Blauw is vaak erg bewust 
van emoties en intuitief.


Wat voor de ene kleur werkt, kan averechts werken voor de 
ander. Een koude douche, als voorbeeld, werkt goed in (heet) 
Rood en negatief vanuit Blauw. Als synoniem dempt het je vuur 
waardoor je bewust wordt van je 'wil'. Als je deze nog niet hebt 
(gevonden), dan doof je elke motivatie en geeft het enkel, irritatie.


Per kleur heb je andere behoeftes en vanuit elke kleur ervaar je 
de wereld anders.


Rood, voel je in je voorhoofd. Vooruit willen gaan. Groen ervaar je 
op je achterhoofd. Alertheid. Je gevoel (blauw) gaat naar 
beneden. Je helderheid (cyaan) is je slaap (naast je ogen) en 
positiviteit (geel) is je kruin.


Zo kan je op elke kleur inzoomen en weer een onderverdeling 
maken, per kleur. Zodat je leert wat je lichaam probeert te 
vertellen en wat je er mee kan doen.


Wil je naar een andere kleur bewegen d.m.v. meditatie, mediteer 
dan aan de hand van eerder gegeven associaties. In de meditatie 
kan je bewust worden van een gevoel welke in je dagelijkse leven 
moeilijk, i.v.m. gewoontes, vast gehouden kan worden. 

Wat je kan doen is een 'trigger' creëren d.m.v. aanraking, 
temperatuur, geur, smaak, textuur. Alles wat 'raakt/triggert, tijdens 
deze meditatie. Dit kan je implementeren als ezelsbruggetje naar 
jouw gewenste gevoel, in het dagelijkse leven. 

Neem meditatie momentjes i.p.v. de verwachting dat dit gevoel 
als een knopje, aan en uit gezet kan worden.

Foto van pexels.com

Darmen

Longen

Hart

Hersenen

Lymfe

Maag

Nieren

Straling

http://pexels.com
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Water/Blauw: Het gewicht van de 
pan en de 'flow' (hoe soepel je kan 
roeren) (Emoties).


Cyaan: Helderheid, verdunnen of 
afkoelen.


Rood/Vuur: Hoe warm of heet alles 
wordt (gekookt).


Groen: Gif (Negatieve indrukken, 
voeding, gedachten) of Gezond 
(Positieve voeding, indrukken, 
gedachten).


Magenta: Geur. Aangenaam of 
angst-oproepend/bedorven.De kleuren en elementen werken net zo, als op 

de vorige pagina's. Vuur is je wilskracht. Water 
je emotie. Wind, je levenservaring en je zou 
kunnen zeggen dat de ketel van 'hout' is 
gemaakt.


We kunnen de kleuren en elementen van elkaar 
scheiden maar in de praktijk is het vaker een 'bij 
elkaar gegooid zooitje'.


Teveel emotie en het loopt over. Een te hoge vlam 
en het kóókt over. Ben je er uberhaubt bewust 
van wat jij en anderen aan het brouwen zijn?


Ja, ook anderen want goedbedoeld of niet, delen 
we onze intenties met elkaar. Onze eigen 
ingredienten, waar onze voorkeuren liggen. 


In de ketel bereid je jouw gemoedsrust voor. 
D.m.v. dieet, emoties, indrukken en meer.


Boven de ketel hangt een walm, een geur, rook, 
of stoom. Afhankelijk van wat je aan het maken 
bent is dit verukkelijk of niet om uit te staan.


Bekijk nu de ketel, als jouw (onder)lichaam en de 
lucht erboven, als jouw waarneming en 
hersenen.


Omdat, wat in de pot zit, niet veranderd wanneer 
je de lucht erboven inademd, zal je ingredienten 
uit de pot moeten halen om jouw gedachtengang 
op positieve wijze te laten veranderen.


Helder water (Cyaan) bied helderheid. Gezond 
eten (Groen) bied een gezonde gedachtengang. 
Vlees (Rood) geeft vuur/wilskracht en 
koolhydraten energie of gewicht. Je zou kunnen 
zeggen dat wind, buiten wandelen, de 'geur' 
verdund en verbeterd.


Alleen de 'drab' welke er nog in zit, heeft nog 
altijd een effect op alles wat je er later in stopt.


Hier kan je in blijven roeren omdat het pijn doet je 
hand in een kokende pan te stoppen, maar 
wanneer je de wil kan los laten waarin je wilt dat 
het blijft zoals het nu is, dan kan je overnieuw 
beginnen.


Dan kan je een brouwsel maken naar eigen 
smaak, aan de hand van de ingredienten welke 
goed voelen voor jou. Let alleen wel op wie je in 
de buurt van je pan laat. We zijn allemaal gewend 
aan de uitkomst van onze eigen brouwsel.

Heksensoep
Je lichaam & je Mindset

Illustratie van freepiks.com
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Je verplaatsen in een plant..  Wist je dat 
ze muziek maakte? Met elkaar 
communiceren? Ik stel mij voor dat een 
boom, een plant een droom-achtige 
ervaring mee maakt. Waar tijd niet 
bestaat, wel gevoel, stress, geluk en 
verandering. Aan de hand van wat er 
extern gebeurd.


Er zijn mensen die het liefst zo willen 
leven. Met rust gelaten willen worden. 
Misschien wil je wel verbinden maar dit 
hoort vanzelfsprekend te gaan, zonder 
conflict. Ervaren, mogen zijn, genieten.

Als plant leven
Een plant heeft vanalles nodig, anders overleeft die niet 
of heeft die een slechte levenskwaliteit. Met de 
gewoonte om een ander te verzorgen voor je voor jezelf 
zorgt, droog je uit. Zorg voor jezelf.


Een balans, d.m.v. de grond, wat staat voor je normen 
en waarden waar je niet van weg beweegt.


Water, d.m.v. Cyaan en Blauw. Drink, houd het helder en 
laat je emoties los. Slaap voldoende, huil als nodig. 


Wil je een klein plantje of een grote boom? Suikers 
versnellen de groei maar verstoren je balans. Groen(ten) 
zorgen voor een stabiele, gebalanceerde groei.


Je hebt zon nodig, licht. In balans met het water dat je 
aankan, kan je een bepaalde hoeveelheid (geel) aan.


Magenta, het onwetende, onbekende, de verbinding 
hiermee. Laat het los, zorg voor jezelf en ervaar.


Jouw groei/groen zal 'vruchten afwerpen' en deze deel 
je, gewoon, door jezelf te zijn en op jezelf te richten.


---


Ontdek wat de kleur Rood met je doet en hoe je deze 
kan ervaren om met Rood, jouw grenzen aan te geven. 
Om te voorkomen dat jouw plantje wordt geplukt.
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Bij dissociatie 'zweeft' jouw bewustzijn, 
buiten jouw lichaam. Afhankelijk van 
welke kleur je van weg zweeft. Blauw 
vermoeid. Groen maakt onrustig en Brain 
Fog zou je kunnen zien als een stap, voor 
Dissociatie.


Het voelt 'overwhelming' maar zonder het 
randje. Je kan het als angstig ervaren, 
omdat je de controle verliest of als veilig 
omdat dit een ervaring is waar je weg 
bent van alle negatieve prikkels.

Dissociatie
Je bewustzijn is als een ballon (+) en een anker (-), welke 
steeds weer verschuift en het helpt een balans-punt te 
hebben om steeds weer op uit te lijnen. Heb je deze niet 
dan lijnt jouw bewustzijn uit op de ruimte die je krijgt, of 
voelt, in jouw omgeving.


Je zou kunnen zeggen dat je 'focus' (Cyaan, helderheid), 
buiten jezelf ligt en je kan leren deze weer tot jezelf te 
brengen.


Het liefst help ik je hier persoonlijk bij d.m.v. Improv 
Meditatie. Wat we doen is eerst de externe en opgebouwde 
energie, uit je systeem halen. Hierna creëren we een nieuwe 
focus. Een trigger, welke je zal associeren als een balans-
punt om weer tot jezelf te komen.


Dissociatie, ook Depressie, kunnen een vorm van veiligheid 
bieden. Het is een bekend gevoel en je kan je leren om een 
overbrugging te creëren van veilige momenten wanneer je 
deze leert te herkennen. Zodat je geleidelijk kan 
overstappen tot de bewustzijn, in je lichaam.
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Rouwen is eng want opeens zit je 
middenin je gevoel. Het is zwaar en pijnlijk 
en niemand kan je vertellen wat het beste 
is want het is jouw gevoel, hoe heb je 
deze in de voorgaande jaren verwerkt?


Veel mensen verwerken hun gevoel helaas 
niet en gaan verder. Deze gevoelens 
kunnen alleen zelfs mentaal en 
lichamelijke klachten worden .. want je 
neemt een gewicht met je mee. 
Afhankelijk van wat de waarde van deze 
herinnering is, voor jou.

Rouwen
Gevoelens kunnen als stenen op de maag zijn. Zwaar. Een 
brok of meerdere kleine steentjes .. en stenen slijten af, ze 
kunnen zelfs zand worden en zand kan zo licht worden dat 
het mee met water vloeit, zo (terug) de zee in.


De zee, water, staat voor je gevoel.. wat hoort te vloeien. De 
stenen kan je ook klein houden, polijsten en mooi houden. 
Het is aan jou wat goed voelt alleen, wat een brok is blijf je 
als zwaar ervaren als het een brok blijft.


Emoties zijn per kleur verschillend. In Groen is het de Wind 
(Hout is je lichaam). Wandelen helpt, ademhalen. Vanuit 
Blauw helpt huilen. Rood; Iets slaan of schreeuwen.


Wat het 'nadeel' is van rouw is dat je het zou kunnen zien 
dat je zakjes verschillende kleuren ontvangt. Kleuren waar 
je mogelijk nog nooit ervaring mee hebt opgedaan. Is het 
zakje blauw/je tranen, op? Dan is er nog een overtollige 
energie aan Rood en huilen werkt niet meer.


Herken de associaties in de kleurentaal en laat het gevoel 
gaan, uit het. Elke emotie heeft een reden en ze klem zetten 
kan als zwaar of zelfs, scherp en stressvol worden ervaren.


Rouw ervaar je niet alleen wanneer iemand overlijd. Elk 
verlies geeft rouw. Bij relaties, vriendschappen, nieuwe 
inzichten kunnen ook rouw geven omdat je er een oud 
stukje voor los moet laten.


Rouw = Leren loslaten.
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Slapeloosheid kan regelmatig gebeuren of 
het kan je overvallen. Je ligt in bed, geen 
sprankeltje vermoeidheid en wacht de 
uren af. Je rolt, neemt melatonine, wordt 
moeier maar.. je valt niet in slaap. Alsof de 
schakelaar op uit staat terwijl die op 'aan' 
hoort te staan.

Slapeloosheid
Wanneer je jouw gevoelens wilt ontdekken en 
herkennen, zou je kunnen leren in hoeverre dromen jou 
al over jezelf vertellen. Tijdens je dromen heb je geen 
stemmetjes die rationeel de situatie rechtpraten of je 
beter laten voelen over een situatie. Je droomt je pure 
gevoel, vanuit associaties rondom je gevoelens. 

Niet kunnen slapen, niet in slaap vallen heeft er vaak 
mee te maken dat er geen behoeften is om in slaap te 
vallen. Ja, het 'moet' wel alleen.. er is nog zoveel om 
over na te denken, op te lossen en misschien kijk je 
op tegen de volgende dag. Bewust of onbewust zeg je 
dus eigenlijk; 'Ik wil helemaal niet slapen/heb er geen 
zin in maar, het moet.'.


'Moeten' slapen, helpt niet om te ontspannen. Niet 
willen slapen is een blokkade en geen zin hebben om 
te slapen geeft vele andere gedachtengangen die 
interessanter zijn. Zelfs bij radiostilte is het vaak geen 
zin hebben in of angst voor, de volgende dag.


Pas wanneer je een reden 'voelt', waarom je wilt 
slapen, kan je jouw energie verlagen naar blauw; 
Gapen, langzame ademhaling. Melatonine kan helpen 
maar als je daaraan went, wordt het moeilijker om 
weer bij dit gevoel te komen.


Wanneer je een interesse in je dromen krijgt, dan kan 
je jezelf richting jouw slaap denken. Voel en bedenk je 
droom, haal langzaam adem en stap zo je droom/
slaap in. Als je de tijd los kan laten.
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Mensen hebben mij altijd 'anders' 
gevonden. Gek, apart en dan zal je 
denken, wie niet? Iedereen is anders, 
toch? Ik kijk anders naar de wereld. Voor 
mij voelt letterlijk alles verbonden en zó 
diep, dat ik het gevoel heb dat bij veel 
mensen nog deuren dicht zitten. Terwijl, 
als deze open zouden gaan, niemand 
meer zo op zoek zou zijn.

Bewustzijn
Wanneer ben je bewust, wie ben jij zelf en welk gedeelte 
is jouw kern, wat nooit door anderen is ingevuld?


Als je dronken bent, ben je dan niet meer zelfbewust of 
is je zelfbewustzijn, troebel? Als je droomt en je wordt er  
van bewust of de dag erna als je erover denkt, dan ben 
je er toch bewust, van? Als je een keuze maakt in je 
leven of als je een kleur ervaart. Als je boos bent, bang, 
onzeker. Daar ben je toch van bewust?


Waarom denken we dat we daarin de enige zijn? Waarin 
zit de twijfel, om te denken dat wij de enige zijn?


Als mensen, tegenwoordig, hebben wij de 'luxe' onszelf 
zulke vragen te stellen. I.p.v. of er genoeg eten is en hoe 
je moet overleven. Alles om ons heen leeft vanuit 
overleven, is naïve in al het andere, vaak goed van 
vertrouwen of bang na slechte ervaringen.


Waarom ziet de mens zulke mooie en kwetsbare 
eigenschappen als dommer en 'minder'?


Het siert mensen om te geven voor wat kleiner is of 
kwetsbaar voelt, om te willen leren en begrijpen of om 
los te laten als je voelt dat het niet voor jou is.


Alleen, de focus op of het ontwijken van de 'intelligentie' 
van alles wat 'is', voelt voor mij als een grote gesloten 
deur naar wie we zelf zouden kunnen zijn.



Depressie
Donkerblauw voelt; Zwaar, diep (het is ook 'in slaap'), moe.


Een depressie kan veel verschillende redenen hebben. Vanuit de kleurentaal 
wordt het uitgelegd dat je niet perse een depressie hebt maar je zwaar en 
vermoeid voelt. Een lage energie met elke kleur in een lage, grijze saturatie. 
Welke kleuren grijs worden, is voor iedereen afhankelijk. Aan de hand van je 
eigen ervaringen.


Het is makkelijker om naar dit gevoel te kijken als eerst, enkel de kleur. 
Donkerblauw. Dan naar het element; Water.


De donkerder het water, de dieper dat je zit of de troebeler het water is. Dit 
ligt aan de kwaliteit van het water. Wat wordt bepaald door wat je er in stopt 
(in je gevoel). Laten de dynamieken met anderen je slechter voelen? Heb je 
een ongezonde levenstijl? Leef je s'nachts??


Visualiseer, ter voorbeeld, een sloot. Omdat het stilstaand water is, gaat het 
broeien en wordt het 'viezer'. Door te wandelen (Groen/Wind), zet en houd je 
het in beweging. Door gezond te eten (mineralen, vitamines), geef je het 
water, mineralen. Helder drinken verheldert het water. Het verdunt het.


Je kan water verdampen (Vuur) maar daar gaat het vuil er niet van uit. Dat 
gaat er uit door te huilen. Huilen is je filter van het water (voelen).


Dit kost tijd maar als het je lukt je water te verversen dan wordt het ook niet 
meer zo snel vies. Uiteindelijk is 'huilen', ook niet meer me filter maar enkel een 
goede nachtrust of een zucht. Let alleen wel op wie je bij je 'water' laat. 
Sommige mensen hebben de neiging er een emmer teer in te gooien. Neem 
het hen niet kwalijk, zij lopen er misschien van over maar let er wel op dat je 
jouw grenzen 'bewaakt'.



Onzekerheden
Stel.. je woonde op een onbewoond eiland. Denk het gevoel weg van 
eenzaamheid, het kan ook een vakantie zijn op jouw droom locatie. Je bent daar, 
doet wat je blij maakt, voelt je er goed bij.


Ben je dan nog onzeker?


Zijn je gewicht, je lengte, je persoonlijke kenmerken nu nog een probleem of 
voelen ze als een probleem rondom andere mensen? Je kan je misschien 
onzeker voelen over dat je op deze locatie moet leren voor jezelf te zorgen maar 
dit is normaal. Het is een nieuwe situatie en deze zijn altijd een beetje onzeker.


Het is zo dat jouw sociale onzekerheden opeens jouw kwaliteiten kunnen 
worden, wanneer dit maatschappelijk omdraait óf, wanneer je mensen om je 
heen hebt die jou helemaal accepteren voor wie je bent.


Misschien denk je nu van niet, misschien heb je al eens iemand om je heen 
gehaad wie jouw totáál accepteerde voor wie je bent maar je kon het zelf niet los 
laten. Waarschijnlijk omdat je (vroeger) gewend bent geraakt niet goed genoeg te 
zijn en het vertrouwen niet voelt dat het ook anders kan.


Daarom, wanneer je een locatie visualiseert waar al jouw onzekerheden er niet 
meer toe doen, dan weet je dat het mogelijk is, dat ze er niet toe hoeven te doen.


Daar komt bij.. dat 'Groen', jouw meer gedachtengangen geeft. Wanneer je deze 
kleur(en) 'voed' en de gedachgengangen negatief zijn, dan voel je je onzeker. 
Alleen is de kans groot dat, wanneer je een 'oplossing' bedenkt voor jouw 
onzekerheid, dat er een andere negatieve gedachte voor terug komt. Je koppelt 
namelijk een gedachte aan het 'onzekere' gevoel. Je verklaart het.


Er zit een emotie (kleur) onder, wat jou onzeker laat voelen en wanneer je déze 
los kan laten, is de onzekerheid niet meer nodig. Het gevoel / de belevenis niet 
en zodra deze verdwijnt, kunnen de gedachten ook verdwijnen.


Is het frustratie (Rood)? Negeer je jouw eigen grenzen? Is het pijn (Blauw)? Angst 
(Paars)? Schreeuw (Rood). Huil IBlauw). Vraag of leer (Paars). Associaties als 
muziek en voeding als oplossing, zijn in dit geval afleiding. Groen (spanning) zet 
energie vast. Dit komt pas los, als je de energie er uit laat.


Ga er vanuit dat er meer als één reden achter zal zitten. Vraag jezelf niet waar je 
onzeker over bent maar wat je onzeker maakt. 



Dromen
Er zit zóveel betekenis in je dromen. Daar heb je geen rationaliteit of muren. Je 
kan net niet mooier maken als het is. Je dromen zijn puur op gevoel vanuit 
associatie-denken. We koppelen allemaal, soortgelijke associaties aan gevoelens 
welke ook in de kleurentaal naar voren komen.


Heb je last van nachtmerrie? Ja, dat is eng maar tegelijkertijd een mooie manier 
waarin je lichaam aan jou laat zien dat je het anders wilt doen. Wat voel je in je 
nachtmerrie. Intimidatie? Angst iets te verliezen?


Alles in me droom gaat over jou en jouw leven. Je kan werkelijk naar bed gaan 
met een vraag en wakker worden met een antwoord.


Schrijf je dromen op en leer de betekenis om achter gevoelens te komen waar je 
je nog vanaf sluit in je dagelijkse leven. Voel je ook vrij om contact op te nemen 
bij vragen of wanneer je een droom toe wilt sturen.


manoukicreative@gmail.com

mailto:manoukicreative@gmail.com


Moodboards
van Manouk Iris Hanning



Mannelijk
Vuur, passie, wilskracht, het begin van iets nieuws en een 
beweging vooruit. Verder willen komen, hoger, etc. Ook te 
visualiseren als in de woestĳn op zoek naar de volgende oasis. 

De beweging terug (van Rood, terug naar Blauw / naar verdriet 
en pĳn, verlies en het verleden), voelt onnatuurlĳk, onlogisch. 
'Blauw' wordt het vanzelf wel, als de zon onder gaat. 

Er is een behoefte te 'behalen', dus verder te gaan / komen. 

Emotioneel kan het eenzaam voelen, op jezelf, zwaar.

Rood, Blauw naar Cyaan



Zon & de Maan
Dag & Nacht, donker en licht. Zwaar en licht, van gewicht. Luchtig of beladen. 
Nu is de dag & nacht een ritme welke steeds terug komt maar dezelfde 
gevoelens komen ook uit (Donker)blauw en geel. Het is vooral Blauw. De 
donkerder, de dieper (in het water) en de hoger, in de nacht, de donkerder (de 
ruimte). Licht (geel) is er, in verhouding, minder. Het leven is lĳden komt 
hiermee naar voren, van Buddisme. Er is veel verlies, verdriet, gevoel en de 
mogelĳkheid tot lĳden. Met minder 'geluk'. 

'Blauw' heeft de neiging om te zinken, steeds dieper ook vanuit verwondering 
wat in de diepte gebeurd. Dat veranderd de zwaarte en het donkere, niet. 

De ruimte, de spiritualiteit, het onbekende met hieronder de zon en licht, 
verlicht. Onderwater is niet fout of slecht. Wel zwaarder. Een balans (horizon) 
kan turbelent zĳn (hier zitten de golven). 

Verlichten is luchtiger maar sommigen houden van gewichtig leven. 
Nieuwsgierigheid kan beladen (onder water) en luchtig (de ruimte).

(Donker)Blauw & (Licht)Geel



Vrouwelijk
Alles is met elkaar verbonden en houd elkaar in 
stand. Vanuit deze leefwĳze is er geen strĳd en de 
sterkste. Er is overleven en verdedigen. Manieren 
vinden zoals kikkers, welke gif met zich meedragen 
of planten met stekels. Ze vallen niet aan maar 
verdedigen wel. Een konĳn rent weg, etc. Je leert je 
beter aan te passen. 

Alles is verbonden en in de natuur, vrĳ letterlĳk. Via 
de wortels in de grond en de electriciteit in de lucht. 

De lichter het groen (gras), de fragieler en het groeit 
uit tot groter en sterker. Ook bomen beginnen klein 
maar eenmaal gegroeid, zĳn ze niet meer omver te 
krĳgen (stabiliteit).

Licht, Donkergroen, 
Water(Turqouise) & Magenta



Lichtblauw & Oranje
Lichtblauw, in de nacht kan eenzaam voelen. 
Rustig, ook. Koud vanwege de nacht. Oranje is 
de warmte, de ontspanning of hangt tegen hitte 
(rood). Bĳ Lichtblauw en Oranje is het hoe je er 
zelf in staat. De donkere nachten kunnen rust 
bieden of eenzaamheid. Oranje kan warmte 
geven of een overvloed van, welke vaak als 
ongemakkelĳk wordt ervaren. Daar bied Blauw, 
juist verkoeling. 

Het is ook een kwestie van loslaten en 
accepteren. Je kan niet alles veranderen. Soms 
wordt het donker, is het koud óf warm. Als je dit 
kan accepteren dan kan je er ook van genieten. 
Zo niet, dan zit het je dwars.



Geelgroen & Paars
'Wonderlĳke' kleuren. Paars en gifgroen. Alsof er 
een hoop activiteit gebeurd in lichtgroen en in 
contrast, veel stilte en paars. 

Lichtgroen en gifgroen is gekoppeld aan wat nog 
moet groeien zoals planten, grass, natuur. 
Gif(groen), daarentegen, verdedigd want groen kan 
niet vechten. 

Hoe creatief is het dat de natuur, manieren creërt 
om voor zichzelf op te komen? Aan de andere kant 
is Paars, het heelal. In de natuur is er maar weinig, 
Paars. Vooral bloemen en enkele vruchten. 

Vanuit geel/licht/gif groen komt groei, creativiteit 
maar er zit wel gif in. Een gejaagd gevoel in je 
lichaam wat stress-klachten kan geven. Vooral in de 
nacht komen er meer ideeën en gedachtengangen. 
Wat voor slapeloosheid kan zorgen als je er tegen 
vecht of veel inzichten tot een filosofische blik als je  
er een weg in kan vinden.



Turqouise & Roze
Deze twee kleuren vind ik nog moeilĳk onder 
worden te brengen. Het is de ervaring van het iets 
nieuws en de afleiding of verleiding dat hier bĳ 
komt kĳken. Dit voelt dus als kalmte, verzachtend 
of licht turbulent en onzeker. Als een fris windje of 
een kleine golf wat je van het hier en nu afleid of 
des te meer in brengt. Ook te vergelĳken met het 
geluid van een lichte stroming of ruis. Dit kan je 
afleiden of rust geven. 

Dit gevoel heeft verschillende intensiteiten.



Magenta
Magenta is het heelal, de ruimte, het 
onwetende, spiritualiteit en energie. Blĳf 
nieuwsgierig en hier voor open staan.



Cyaan
Ijs is helder, verfrist en kan verkoeling 
geven of ĳs kan tot water ontdooien 
(water = emotie). 

Zo kan ĳs, helderheid geven, verfrissen, 
verkoeling geven en dus geduld, rust en 
een frisse heldere en nuchtere blik.



Geel
Geel is het gevoel wat ik geloof wat in geloven 
gebracht wordt als de hemel. Vaak fel, licht, 
goudkleurig terwĳl ik mĳ ook afvraag waar mensen 
dan heen gaan die graag in de nacht leven? 

Het gevoel van bliss, dankbaarheid, nuchtere 
geluk zonder intense enthousiasme maar dit kan 
de nuchterheid wel kwĳtraken en in een 'high' 
veranderen, waar je jezelf in kwĳtraakt.



Feedback
Heb je andere ideeën of voorbeelden waar 
je graag een uitleg over zou willen? Voel je 
vrij een bericht te sturen naar: 
Manoukicreative@gmail.com.


Deze PDF wordt met regelmaat ge-update 
met nieuwe voorbeelden.


Wil je graag een persoonlijke oplossing? 
Neem dan ook contact op.


Ik help je graag verder.


