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Kleur is subiecuef.

Eke keur stooi bii iêdereen ergens onders voor.
Je kiikr door ie eigen kleur en daoroín ziêi een
ieder iets onders.
Elke keur heefi een complemertoire keur. Dit ls

de onderiggende kle!rr. Dii ziin de genezende
kleuren. De kunst is om de complemenïoire keur
ïê vinden.

Ook een oonial b oemen kregen de oondcchr.
De pÍochtise ge e zonnebloem, ook -el oordpeer

o" o"rd. tqo e olo p e -s z'rn hierree _e o' o
ir-re De - oe .rp ool qecl uon eu. le"-t 1e

noor e ho'i en stoot vooÍ inregroÍle von
êmoties. De teunisbloem brengt bêwusizi!n I'r hei
I
donker en helpt oude romme " op ie Íuinren. Ook
bloesem
de teunisbloem bloei See!. Hei ogo
"on
'erêo ê. \eo- o rd he s ooprÍur, e O'o " ron
keur, het stooi voor inneriik en uiterliik goud en
luisteren

vooÍ inlegraiie von de binnen-en buitenwere d De
overleter. Croc i'
llcoroos rs ooo
rlc'^le r .on oe enoet*o le er l'et ' ^er oes.re'mende remedle *à, .' l"'""a niet verder duít
Voqere. .r .-ee wl ol e z n beide ' '
Voie ret. "'o- -el /ui!ê e en 'nêeLw.ro.ie i(
ELS BAKKER:

ln de exi'o ange unchpcuze wos er voop geleqên'êd - n Leen oi de (roonpj" de in e'r
o. ruinre so'e- opqe: eld De lroon
óo.q "
"
p e)
,"rzorqo doo'oe r " -e_ ,on o' wo l
^è oe1
ê
oê r ddoq zoude- vo qen lê wólên
1oo. o
Brcm Zoolbers von Bloesem Remedies NederLond,

.o-q-e -ê .on tol vo^ Colour ho-no y (ornoli'n
'-ore /or ÁJo Somoen Po ' .:o Dll^no 'o- helnstilLrui voor KleuÍenpuncïuur Verder wos er een
kroom conwezig von Noro Wrlff {Torool Bolant
Hoor mon en zoon vertelden olles wor belongriik
was oveÍ slenen ên wot er mêer wos. Het geheel
werd gecomplementeerd door de stond von her
I NN/B,r *oor R r.e roltl'orp zi r nieuwê spie
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rorl.hop, die eoer-"r lor vols"1 donrzi eêr
ingenleus rouloiiesysieern.
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Brom Zoolberg is een grooi ve ellêr. Dii keer begon
h;i mel !iileg over hoe de bloesêmiinciLrrên ioi stond
komen. Eerst hei communiceren mel de ploni oÍ de
bloem: kiiken en vrogen íellen. Hii buigteen tok om
in een lom woler. En dan onistoot de bloesemessence. Doorno gebrlikt Brom zicÁzell, ziln vrouw,
kennissen en cursusgroepên orn de tin€iuur ie iêsien.
De bedoeling is om het wezen von de plont of de
bloem over te brengen.
De peer is een von de nieuw ontwikkelde remedies
en deze werkt op het nieuweiiidsgebeuren.

Corno ien Siolkeí weÍki mêi Auro Somo. Ze houdt
zich bezig met het verbinden von de cliênt aon kleur
en geur. Er ziin door Vicky Woll Ílesies ontwikkeld
mei twee verschillende kleuren per Ílesie. Het goot
om de energie von de k1eur.
Een to6iichling op een hele verzomeling gekleurde
Ílesies gof een heel duidelilk beeld. Ook de combi
noties von klêuren in één Ílesie wos treffend. Omdot
de groep die hoor uiíêg volgde erg moe wos, hebben we somen een grote donkboorheidsoefening

Brom ging deze keer ook dieper ;n op de lichtwe
zens, in Íelaiie tol de oorde. Al met ol een te korte
tiid voor deze interessaniê moleriê.
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PolÍicío Diikemo (von huis uit kinderveÍplê€gkundi-

ge) leldde de workshop over

K eurenpunctuur. ln

hoor zoeklocht werd ze gegrepên door het feit doi
olle kleuren von de regenboog gevongen ziijên in
het doglicht; zo ook de kleuren von de ouro. Pêter
Mondel onirrikkelde Kleurenpunctuur en gebruikte
êen kelne stooflonloorn? woormee gekleurd ichl

wordt lngestroo d op ocupuncluurpunlen von hei
lichoom. Op deze monier kunnen impulsen worden
doorgegeven oon verschillende orgonen en oon het
fysio oglsche systêern. Diêpgoonde proc€ssen op
lichameliil< en geesteliik niveou worden in gong
gezel.
Potricio vestigde veel oondocht op de complemen
toire kleLríen zoo s b.v rood/groen, gee /violel en

blouw/oronie.
Ook werd gesproken over KirlionÍobgÍoÍie. Ter veF
duideliikins: deze wiize von fotogroleren is olleen
gericht op het meridioonsysteem. Aon de hond von
Íoïo s von vingeÍioppen en lenen, kun ie veel cÍlezen over iemonds meÍidioonsiluoliê en dus
iemcnds gezondheid.
Voor opleidingen en inÍormotiê:

"'*

wvrv kieurenpunctuur.nl oÍ wwwpotÍiciodiikemo.nl

gedoor. Door_o slold iêdeÍeer weeí revigêr er
konden wê bebr genielen teÍwiil we ons eigen Íles

ln een hondboek kon iedereen de ioelichiing
vinden dle hoorde bii het gekozen Íesie. Hel wos
zo inlerêssont dd b€sloten is oÍn op 1 juli een Auro
Somo verdiepingsworkshop voor kinesiol€ên te
houden. Cornolien geeÍt deze in Bussum.
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ln de workshop Colour

H"'-ony

lietJocqueline uon

Tol ons wêrkeliik de kleuren beleven. Hoor uit
gongspunl in lezingen, workshops en kleurodviezen
is de invloed von kleur op mens en omgeving. Mel
creotieve oefeningen, visuolisolies en kleurodemholing konden we persoonliik eryoren wol kleur mel
ons doel. Een voorbee d hiervon is: We srelden ons
in op de kleur rood. We gingen stoon en vervolgens
"vo€ien vêgen", doorno op de ploots "sloppên' en
tenslotte in de honden kloppen. Weer terug in de
reoliieii woÍen er reoclies op rood ols: woÍmte,
energie, gevoel, bloed, octie, opwinding en nog
Een kleur kon een hormonische en ook een dishormonische werking hebben. Een ieder heeft een per
soonliike koppe in9 met kleuren, wellicht door ervo-

ringen.
Kleuren hebben ook een tríllíng. Denken we oon de
kleuren von de regenboog, don heeh rood de loogsle ên violet de hoogsle frequenlie. We kunnen de
kleuren en ziin frequenties woornemen door middel

von zien {kegels rn oogneivl'es}. voelen (zinru'gen in
huid, wormlestroling en lichtdeelties), mooÍ ook eien
in de vorr. von not.r'rli ( gelle,rde voed ng
Dit o les mcokt duidelijk dot de klêuren in ons inte
rieur of de kleding die we drogen von invloed zijn
en wel op tuêê monierên: hel voími een non.verbo

e cornrnuriicolie tussen degene die de kleLríen
bepoolt oÍ oonheeÍi èn degene diê de kle!Íên

Wil ie meeÍ weten? zie: www.colourhormony.nl

No deze vier

inspiÍeÍende workshops werd de
Joordog 2007 gezomen iik oÍges olen in de GroÍe
Zoo . Onder het genol von o weer een ekker dronkie wos de stêmming optimoolen wos iedereen levreden over deze PRIMA DAG. Donk iullie wel, PRrommissie, voor deze sublieme dog.

