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DE LUSCHER
KLEURENTEST
De liischer Têst is een persoonliikheidsiest die is
geboseeÍd op de klêuÍênpsychologiê. Dê iêst is on!
wikkeld door de beroemde Zwitserse psycholoog
proÍ. dr. Mox Lrjscher.
De Lijscherlest is een geweldig diognostisch inshumênl en wordl ook in de medischewereld erkend en
gêbrLrikt. De lesl is in moor lieÍst 27 tolen verloold
en woídi ol slnds 1947 succesyol ioegepost.

Wol is de Liischerlest?
Dê Liscl'e' tesl is eer nelhode on inzich re laigên
in de persoonliikheidsstrucluLrr von iemond- De lest
en de evoluotie doorvon vindt ploots oon de hond
von keuzes uit het tijscheí kleurenpolet. Volgens
Liischer zijn kleuren de moedertool von het onb€.
wusie; de vooÍkeLJÍen die de persoon oongeeh woÊ
den vonuit het onderbewuslziin gesiuurd en hebben
dooíom relotie mei de peísoonliikheidsdÍucluuÍ.
De unieke kleureniiognostiek loot zien hoe iemond
doodwerkelilk is ên niet .zools vook bii het invu lên
von vrogenlijsten het gevol is- hoe iemond zichzelf
ziel oÍ gezien zou willen wordenLiischer onderscheidt vier verschillende denkl.ypen,

die terug te voeren ziln op de kleuren geel, blouw,
groen en rood. leder mens heefi een voorkeur voor
een bepoolde monier von denken en dit denken
bepoolt ook ziin gedrog.

KLEUR

I

GEWAARWORDING

GEDRAG

ZELFGEVOET

ro6pt opgewektheid op

evendigheid en ocliviteil

dus zelfuertrouwen (hd gevoel op

eigen kíocht te kunnen levenl
Íoepl rust op

bevrediging; tevreden-ziin

dus bescheidenheid;
("inschikken, oonpossen")

gÍoen

íoêpt flinkheid op,
stevigheid

gee

roepl vriimoking,

dus zelÍrespect {idenliteil
volhordinq
verondering

dus zeLfontpLooiing (vriiheid)

IN DE KINESIOLOGI-

Volgens Lijscher is de evenwichlige mens een "vier-
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klerrenmens": ols iemcnd in bolons is, zol hii ole
vier de genoemde zelfgevoelens noor evenredig
heid in de pÍoktiik kunnen brengen. ln de pÍoktiik
bliikt êchrer doi dit nier oltild het gevol ;s.
E k gevoe kon vonuil sympothie, moar ook vonuii
ontipathie, dus posiïieÍ of negotief, worden bekekên. Ak je êÍ biivoorbeeld von uit soot dot de k eur
rood stoot voor "levendigheid" of "opwinding", kon
dê negolie'ê bêleler s von rood op'woede wizer.

SCHE PRAKTIIK

DE BETEKENIS VAN DE KLEUREN
De kleurenpsychologie heeÍi de betekenis von olle
kleurên no uirvoeris wetenschoppeliik onderzoek
vosgelegd. De kleuren roepen bij ieder mens in elke
cult-ur dezelÍde -oornemingsp'ikker en ool precies
hetzelfde gevoel op. Hierop beÍust de obiectieve
olgemene geldigheid von de kleurenpsychologie.
Wot wel individueel sterk verschillend en oÍhonkeliik
von hel rnoment en omslondighêden is, is de
gevoelsgewoorwording. Biivoorbeed: rood werkt
op iedereen opwekkend. Wie prikkels en stimuli
nodig heeft, vindt rood een sympothieke keur.
Mensen echter die overprikkeld ziin, zullen de kleur
rood niet kunnen verdrogen.
Als iemond ocngeeÍt we ke kleuren hij moo; vindt en
we ke hern iegenstoon, geek dit dus een beeld von
ziin psychosomotische toestcnd. Kleuren wekken
bepoolde gevoelens op. De k eurprikkel wordt von
uit het oog vio hel vegetotiêve zenuwsle sel noor de
tussenhersenen geleid. Von dooruit worden het
zenuwslelsel en de hypotyse oongestuurd. Dii heeh
direct invoed op de werking von de orgonên. Zo
bliikr dot het kilken noor rood de odemho ing, de
polsslog en de bloeddruk doet sïiigen en blouw
deze Íunctles iuisi ooi dolên.

Laat ie cliënt kilken noor deze kleuren in de vorm
von gekleurd Íobkorlon, eer vooÍ êên en lesl een
indicotorspier. De kleur die een indicotorverondering geeft, neem ie in pouselock. Leg deze kleur
opoÍ. Tesl nu opnieuw de kleuren, lot de volgende
indicotoÍvêrondeÍinq oplreedl. Dit is de kleurencombinoiie die we zoeken.
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Doordot kleuren inwerken op iemonds emotionele
loestond, geefi dit de kinesio oog de moge iikheid
om met behulp von kleuren iemond in bolons ie
brengen.

Biide LijscheÍtest moken wê gebroik von de vier bosis
keuren rood, blouw, groen en geel en docrnoost
ook nog de k euren griis, violel, bÍuin en zwort.

Kiik nu in de lilsl hieronder met welk gevoel deze
kleurencombinotie te moken heeÍt: wot beiekent dít

\e

onder*erp oÍ de doe rte 1s wooÍoo' ie
werkt? Bespreek deze beschriiving. Dlt inzicht kon
cl corrigererd werken. Moor ook het kiiken noor de
beteffende keur, de kleurencombinotie of een
verho,-rding tussen dê 2 uilseiesle kleuren, kon de
aangewezen coÍêciiê ziin. Soms is het nodig om
een oÍ meerdere uon de kleuren ged!rende lcngere
tiid ie bekiiken oÍ be te possen, bilvoorbeeld in de

voo

kleding.

Ook een Bcchremedie kon voor bolons zorgen. Of
doe een stÍeserê êosê of têst êên ondere coÍrectie
DoaÍnoost kon een êeÍiildsrecessie oon ie bevê
en ziin oÍn uit vinden woor de onbolons vondoon
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GRIJS in comblnoiie met:

ouw
Groen
Rood

' lmpaliefs
Agrimony
onopgelostesponning

ceel

oorzeling, onzekerheid Scleronthus

Bruin

controle, overbeheerste reoctie ' Rock woler
iniolêronlie, kÍiïiek, neiging tot veroordelen - Beech
verwcchtingsvolle zelfuerzekerdheid Heoiher

B

Zwon

rLrsle

oosheid, onievredenhêld

hu pelooshe;d,

BTAUW in combinotie
GÍris

Groen
Rood
Geel

Violet
BÍuin

lwa

iÍitotie

Goíse

met:

ongeduld, initotie, geesteli!ke sponning lmpoiiens
stress, onvriiheid, conÍole- Lmpotiens
hopeloosheid, wonhoop Gorse
sponning door emotionele teleurste ling Elm
ongedu d door onbegrip lmpotiens
depressie, zelfontkenning, zelÍkostiiding - Rock woter
ongst oÍ opwinding door een bekende oorzook Mimulus
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GROÉN in combínoiie

crils
Blauw
Rood
Geel
Violei
Bruin
Zwan

ROOD ln comblnotie

G' s

Bc-"
Gr::Gee
Vio eBrullercGEEr -

Griis
B ouq
Groer
Rood
Vio ei
Bru n
Twor:

mel:

onzekerheid,besluiteoosheid,ooÍzeling 5ceÍonthus
meniole mortelins, zorgen voor onderen verborgen houden'Agrimony
(over)sponning,oveÍ€nihousiosmê-Vervoin
onzekerheld, ofhonkelilkheid, moede oosheid -Wild oot
behoehe oo,r het uiioefenen vcn invloed -Cheínut bud
eigenzinnig in hei eisen von woordering - Elm
geÍÍusÍeerd in het verlongen noor onoÍhonkeliikheid en vÍíiheid ' Heo*eÍ
mei:

wonhoop, ongsi voor conirole verlies-Cherry plum

oiz:kerheld,oorzeling,besuiieloosheid'Scleronthus
cerce"le oon reiniging, losloien von wonhoop en ontmoediging - Crob opple
coïi.onire, onbuigzoomhêid, oveFombirie - Vine
Eeqlsrreerd medegêvoel - Rock woter
:-zekerheid door gebrek oon steun vcn cnderen Elm
ex-ene geesieliike sponning, irriloiiê en ongeduld lmporíens

::,-: -:-e.ei:
.:j: :'sstef, bezorgdheid

- Aspen

.::ss =rgevolge
.---- -e

von emotionelê leleurstelling- Elm
ins, wonkelmoedigheid - wild ooi
-==: zeiirechtvoordiging - Vine
r:--='...ii en wonlrouwen door êmoiione e têleursrelling - Scleronlhus
.--c-:=.erde onverschiligheid ols gevolg von leleurstelling Woieí violei

:e::-'zcomheid

en vos$oudendheid - Rock woter

vtolE- - ::,-: -:-e.er:
cÍiis
-=-.::-irukkins, zelfontkenning, morteloorschop - Rock woter
Blouu
:.:=i- c iÍiiolie, mentole sponning - lrnpoïiens
- -ei hekken von conclusiês uil eÍvoringen - Chestnut bud
Groe=ê--: siress en overenihousiosme Vervoin
RooC
=':__ jecrêssiê
-.'=
Gee
en onlmoediging ' Gention
Bru '
-:- e- c:ionde iikheid Worer violer
tvt.=se-.:-o"oSo"kelilkhêidenrechtliinisheid-Heoiher
BRG- :

\ - =-: -:-e ner:
gezs- *i en worden o s een biizondêre persoonliikheid'Elm

:,..
G'::^
Rocd
Gee
Vio ei
Zwa
B

:.---edenheid door gebrek oon zelÍwoordering en overmctige zelÍdiscipline
e Ee-z

r.ig

Blouw
Groen
Rood

Gee
Bruin

- Elm

Em

c:.ze<erl.eid bl1 gebrek oon bondgenolen Elm
eleu.s=iing leidend tot oonmotiging ên onverschillighêid-Woter violet
sublinor,e von artistieke gevoeligheid Rock woter
verlongen om het

ZWART in comhinorie
Griis

en vruchieloos werken oon zelÍrespect -

eigei

ot in honden ie nemen - Heother

mer:

siress, sponning, overenthousiosme - VeÍvoin
ongsi voor heÍ bekende-Mimu us

geÍrustreerd verlongen noor onofhonkeliikheid en vrijheid von hondelen - Heoiher
geÍrustreerd in hel ver ongen noor zelÍstondigheid - Heoiher
egocentÍisme en zelÍ be ongriikheid Heother
eisen von gedeelde onofhonkeliikheid Heolher
gevoelvon onbekwoomheid er moedeoosheid ols gevolg uon peÍectionisme Elm

