BEWUSTZUN
Wii leven in ee,r uid woorin we gedwongen worden
om ons bêwusiziin ie onr.r'r'ikke en.
De kosmos zorgt ervoor dot sieeds
beÍeid ziin orn een persoonliike onwikkellng oon te
soon. Mei een persoonliike oniwlkkelins kriist het
individu de mogê iikhêid om problemen die olgeneroties long speen, os te lqten en 1e ironíoÍÍneÍen.
Er is een sroor oontol mose iikheden, dot de overgong tussen oud en nieuw te bieden heeh. Met

ondere woordenr de wereld verordert energetisch
en de rers rroe'zcl op zin monier tre bi oor.

AU RAKIN ESIOLOGIE
Vook igt de bosis von zowel lsieke ols ook psychische problemen niêr in hei lichoom zêlf, maar in hêt
energieveld builen het ichoom.

gee g oer. blouw indigoenpoos Onde'n9on9
von de kleuren vÍii ie moken, hebben wii de kleur
von de openins, nomelilk turkooÈ nodis.

lk go uii von 7 logên in het energieveld von

een

mens. Deze T losen ziin onderverdeeld in nos eens

7 logen. Dit betekent, dot we von

tussen lichomeliike, emoïionele en spirilLrele wooF
nemingen en hun uit'verkingen doorop.
lk go ur- von d. 7 clolroleuren Rood. oro^1e

inv oedên

op hel

lichoom, von een mocro-, êen mícro- ên een subver
ins uit kunnen goon. Bii de subverdelingen gelden onder ondere ook de bcsisindelingen von de 7
de

Om een probleem in dê ouÍo tê kunnen vinden,
vroogi mên door middel von spieÍiesien in welke
ouroloos hel probleem ziin ifsons heeh. ls die
ingong benoemd, dcn wordt met behulp von het
sysleem von mocro', micro-en subverdelingen ver
der noor detois gezocht. Ook bestoot de mogelijkheid dol ondere ouÍo ogên mel bepoolde emoiies,
oveíuigingen erl oerongsten benoemd moeren worden voordol I O0% von hel probleem dct uitgewerkt
moel worden noor het bewustziin gehoo d is.
Mel deze methode wordr n er oleen het rchoom n
bo ons gebrocht, mooí tegeliikeriiid wordt de ouro
von overbodige informotie bevriid en oezuiverd. De

liverking von deze

behonde ingen duuri vook
enkele mocnden. Voor de correcriê wordt meestol
gebruik gemookt von een combinoiie von verschil
lendê theropieën.

Ëen von de in miin ogen belongriikae methodes
voor de correclie van bovensioonde, is kleuÍ.
K euren hebben een functie von verbinding

WAAR MOET IK DE KLEUREN ZOEKEN?
Uitgoond von een indeling in ichoom (1e en 2e

loog), ziel {3e en le loog) en geesi.{5e en óê loog)
en de somenwerking von olle ogen in de 7e locg
vinden de kleuren in het sysieêm von de aurokinesi'
oosie hun insons in de 2e loos. Zii hebben te
moken mei het hogere ljchoom. Iêrw;il iê in dê êêrste loog, de loog von het loger lichoom, het verschil
voi momenielê ocrivitêir ierug kon vinden in de
monifestotie von de kleuren. is de bosis von het
hogêr lichoom meeÍ stobiel in de kleursomenste ling.
Dit heek onder ondere rnei kleurensomenste ling,
don in de seneroties te moken. Wilen wii iets ver'
onderen in de kleurensomênslelling, don moêien w;i
in de sêneroiies de oorzook voor deze onbo ons zoe
ken.

WAAR KOMEN DE KLEUREN VANDAAN?
lk constotêer steeds in mijn werk dot de kleuren kort
no de geboorle von een kind door de moeder doorgêgeven woÍden. De moge iikheid om olle kleuren
door ie geven heefi e ke moeder. Om de kleuren,
heÍ codeou, oon het kind le geven moet de moeder
een I00% bond met het kind hebben. ls dil nier zo,
don neerni het kiid slêchis één, twee oÍ zelÍs drie
kleuren von iemond onders dor de moeder op.

KOSMISCHE BENZINE
De kleuren zouden ook "kosmische benzíne"
genoemd kunnen worden. De ingong von de kleuren veÍloopt vio de thymusklier. Als wii ervon uit
goon dot het lichoom met ol ziin orgonen erc. de
mochine is, don hebben wii de kleuren nodig om
die mochine te lcten lopen; "kosmische benzine".
Door de oonwezigheid von turkoois wordt de tonkopening vooÍ de "kosmische benzine" open gezet
en kunnen de kleuÍen ouiomorisch door de kosmos
weer oongevuld worden. Bosis hiervoor is een goed
gevoel von eigenwoorde.

HOE KOMEN ER BLOKKADES OP

ROOD
ORA|.UE
GEEL

von het kind kon kiezen. ln dit gevol zol het
moseliik ziin dot de boby rood in de ouro zol
Er sebeurt iets wot zowel lichomelijk ols ook ener
gelisch een blokkode cchterloot. Vook is hêt rnet
bêlrekkiis toi de kleuren ol voldoende indien er
een kleine moeiliikheid plootsvindr.
De verholen uiide geneÍoties die naar boven komen
ziin vook bonoolen corrigeren tot het hieÍ en nu olle
generoties in êén keer. Dot beiêkenr wel dol de uit

stobilisêrend, oordend
Lrildoging, hortstochi
zuiverend, con het siromen
bÍengen, creotiviieit, oÍlgiioliieit
lronsformeren, vormgeven
oppoÍtunisme, mento e helderheid
loulerend, geomuseerd

cROEN

openerd,verbindend
groei, evenwicht, ombilie

BLAUW

communicerend,

GO
PAAP5

vriiheid
inziend, inluilie, sensiiiviieli
lronscende-e-d pi'rlue e gÍoe

overbrengend, medeleuen

DE

KLEUREN?
L Biivoorbeeld door omstondigheden sedurende
de geboorte; een ruggenprik, keizeÍsnee, uitpul
iing oÍ cndere oorzoken. ls de moeder niel voor
100 % met het kind verbonden, don kon zii de
kleuÍen niet oon hêt kind geven.
2. De kleuren worden doorgegeven, moor er misl
één kleuí. Dit kon gebeuren ols een moeder bijvoorbeeld op de vlucht is en doordoor bewust
(onbewust) geen veilige plek voor de geboorle

3.

werking von de correctie vÍii hehig kon ziin. De
kleuren werken op blokkodes von posiiieve êr.olies.

IND

vooÍslêl ingsvermogen, oÍogoni
TUROUOISE inspirorie, ideolen, rlikdom

bliiheid
Als ie bezig bent met een octiviïêii ên dêze octiviteit
onderbroken wordt, is het nier be orgriik hoe deze

octiviteil ondêÍbíoken wordt, moor wol er onder
lk geeÍeen voorbeeld von de kleur rood

hiern"

E"n

moeder is bezig om oordoppelen te oogsten. Echt
uii dê grond te holên dus. Deze octiviteil kon ondeÍbroken worden door onweer, problemen met kinde
ren oÍ ondere ongemokken. ln dit gevol is voor de
kleur rood olleen belongriik dot de ociivileil von
oogsten uil de oorde, een oordende bezigheid dus,
oroerbro.er wo dl en er zo een lror op d. noo e
k eur rood komt. Mookt hei de moeder verder niei

uit doi de ocÍivileit onderbroken wordi, don is hêl
minder een problêem. Bcolt de moeder ervon, don
komt de kros op rood.
Door de kleuren oon ie vLJllen, in te brengen of te
zuiveren door olle 7 bosiskleuren of een compe'
menioiÍe kleur wordt het energienivecu hoger of
oger. Dii kon op een mokke iike manier met spleF
testen uilgeiesi woÍdên.
Nodot de werkins von de chokro's in de eerste en
de weede locg duidêliik is, kon men het versch
bekiiken io biivoorbeed oonvuling op een kleur.
Wordt de kleur in de eerste loog oongevu d, don is
het íesulioot in de eersïe oog goed en in de h,/eede laag moiig. VLrl ie don een kleur in de tweede
loog oon, don is het resu iooi zowe ln de êêÍste ole
ook in de tweede loog goed.
ln een indeling von 7 vlnden de kleuren hun cones
pondentie cls volst:
poars somenwerkins von olle lcgen
indiso hoseÍ sêest
blouw loser seest
groen hoger ziel
geel loger ziel
oranie hoser lichoom
rood lcser lichcom
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ln verbinding mei de chokro's kom ik op vogende

LICHAAM

le

chokror een plek op de qoÍde, veilisheid, het
rechi om eÍ le ziin, occepioiiê
2e chokror sex en emolies en levensenergie, het
rerht orr plez ele tebben weugde
ZIEL
3e chokro: individuoliteii en eigên wil, het recht om
geÍespecteeÍd le worden, wiisheid
4e chokro: hcrt en liefdesproblemen, hêi Íêcht om
lieÍde te ontuorg.r e^ le gev.n olein
dishêid
GEEST
5e chokro: communicoiieprobêrnen, veÍbinding
hoofd ichoom, het recht op de woorheid, eeÍliikheid
óe chokro: derde oog, iniuiiiê, recht op duidelilk

heid tussen vereden, heden en toe
komst, geluk

SAMENWERKING VAN LICHAAM,
ZIEL EN GEESÏ:
7e chokro: vearouwen in dê toêkomsi, somenwêÊ
king in, oon en om her ichoom, hei
recht om hulP,z eiding tê geven en ie
ontvongen, los oten
De kleuren en hun corespondênliê op oÍgonen en

cndere de en von het Íchoom:
l. Rood nieren , bloed, ske et

2. Oronie

ges ochrsorgonen, b oos,

boormoedêr, pÍostoot

3.

ceel

Groen
slouw
ó. idlgo
7. Poors
4.
5.

ever, solboos, olvleesklier,

dunne dorm, spieren
hod en ongen
mond, ronden, kook, oren en stem
ogen, holter, onderste schede, sloop
schedeldok, hersenschors, huid

ziin heelveel insongen om enke met kleuren verbozingwekkende Íesu ioien te beholen. Hei is oltijd
gemokkeliik ols er iestbuisiês oonwezig ziln. Moor
wot vooro ielt, is "the power of the mind' .
Uit eÍvoring weet ik, dot kleuren veel krochtiger wer
ken ols ze bii de theropeLri in oÍde ziin. De theropeui
se di ncmeliik o s voorbeeld vooÍ dê c iënr ê,r oíndol
het om energie gool die niet iedereen ziet, is hêl volgens rnii von grooi belong orn in deze posilie een
goed voorbee d re seven.
Er

Als goed voorbeeld kun ie uit ie eigen voonood
kleuren scheppen om coÍeciies bli ondere mensen
oon ie brengen. Heb ie tesibuisies, don schep ie uit
dê voorrood von de iesibuisies ,"n/of hun verbinding
met de ploois woor hee vee kleur op voonocd ls.
Er ziin voor dii ioor 2 workshops gep ond met onder
cndere de bosis von de ourckinesio ogie en hoe de
kleuren ln dii sysieem efÍecÍief gebruikt kunnen wor-

De iwee workshops ziin geplond op zoterdos
l9 nei 2007 en zoterdog 29 september 2007 in
hêï mooiê Tweniêlond.

nlormctie per emoil : ania-schworz@hotmoi.com

