
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

18 Kleuren 

Indicaties:  
7  Chakra’s kleuren aangevuld met de mees gebruikte kleuren voor de psyche. 

Voor kleuren therapie, voetreflex- en Shiatsu therapeuten 

 

 Made in Holland by Tweaklite BV    www.tweaklite.com 



 Chakra Kleuren 
 

  

Lees dit voorafgaande aan het gebruik 
Uw Tweaklite is een hoogwaardig instrument om kleurlicht aan te brengen op locaties die bepaald zijn door een deskundige. Laadt de 
Tweaklite voor het gebruik geheel op met de bijgeleverde mini USB-kabel, bij voorkeur met een USB-lader. Laden=rood, geladen =groen.  
Druk kort op de toets om de Tweaklite te activeren. Wacht op de toon. De Tweaklite is nu gereed voor de hierna beschreven procedure. 
(Te) lang drukken op de knop geeft de vier testkleuren. Druk dan 4 seconden op de knop voor handmatige uitschakeling. 
Volg verder de aanwijzingen in de handleiding. De Tweaklite schakelt vanzelf uit na 4 minuten als hij niet meer wordt gebruikt. 
De toepassing is uitsluitend bedoeld voor welbevinden en vervangt geen enkele medische behandeling. Raadpleeg bij twijfel uw arts.  
Let op! Kijk nooit direct in het licht, het kan verblinden en gebruik het instrument niet bij zwangerschap of bij epilepsie. 
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Thema’s 
 

Eigenschappen Werking 

1 Rood Seksualiteit, gevaar, risico 

Accelerator van seksuele voldoening, 

geluksgevoel, levensvervulling, Focus op 

onderbuik, onderrug, knieën 

Toniseert drie verwarmermeridiaan en nieren, bevordert 

huidontgifting, kalmeert milt/pancreasmeridiaan. Activeert 

geluksgevoelens, seksuele vervulling. Aandoeningen als allergie, 

sinusitis 

2 Oranje 
Identiteit, onthullingen, 

vertrouwen 

Zelfvertrouwen, eigenliefde, assertiviteit. 

Kalmeert bijschildklier, gaat obstipatie tegen. 

Dunne darm, lymfeklieren, nieren 

Toniseert niermeridiaan en schildklier, sedeert dikke 

darmmeridiaan en bijschildklieren, bevordert eetlust, 

zelfvertrouwen en assertiviteit, Bij hartinsufficiëntie, 

depressiviteit, pessimisme en somberheid. 

3 Geel 
Macht, misbruik, controle, 

loslaten 

Optimisme, flexibiliteit, zelfverwerkelijking. 

Stimuleert lymfcirculatie, spijsvertering, 

bijnieren, milt-pancreas, dunne darm, maag 

Toniseert dunne darmmeridiaan, lymfcirculatie, spijsvertering, 

zenuwstelsel, sedeert levermeridiaan, bevordert optimisme, 

blijheid, flexibiliteit, zelfrealisatie, groei en linker 

hersenhelftactiviteit 

4 Groen 
Affectie, verlatenheid, 

verdriet, eenzaamheid 

Vervulde en geïnspireerde genegenheid. 

Desinfecteert, stimuleert spier- en 

weefselherstel, longen, hart, thorax, 

kransslagaderen 

Toniseert de milt/pancreas, kalmeert de 3 verwarmer, 

ontstekingsremmend, brengt hormonaal evenwicht en stabiliteit 

in het lichaam, activeert de insulineproductie, bevordert reparatie 

van weefsel en spieren 

5 Blauw 

Introvert, onuitgesproken 

verdraaiing van 

communicatie, 

spraakverwarring, sociale 

expressie 

Expressie van gezonde sociale contacten, 

onafhankelijkheid, alle huidaandoeningen, 

jeuk, brandwonden, nekspieren, strottenhoofd, 

amandelen, mond, KNO 

Toniseert de dikke darmmeridiaan, kalmeert de niermeridiaan, 

harmoniseert de keelchakra, gaat koorts en huidproblemen, 

brandwonden en ontstekingen tegen, brengt rust, 

spierontspanning en koelte in het lichaam 

6 Indigo 

Geordend denken, zelfkennis, 

filosofie, logica, 

zelfonderzoek, gemoedsrust 

Geeft helderheid, inzicht en rust. Kalmeert 

schildklier, pijn, cerebrale stuwing, 

visusproblemen, sinussen, tong, voorhoofd, 

ogen, oog-en oogzenuwen, hypofyse, 

binnenoor, hersenen 

Toniseert de longmeridiaan, kalmeert de blaasmeridiaan en de 

schildklier, werkt pijn dempend, verkoelend en verdovend op het 

lichaam, genereert rust en helderheid 

7 Violet 

Vertrouwen, niet kunnen 

loslaten, bezorgdheid, 

religieuze en spirituele groei 

Vertrouwen, visie, zielscontact. Stimulans milt, 

tranquillizer, vermindert spieractie inclusief 

hart. Kalmeert pancreas en lymfklieren 

Toniseert levermeridiaan, milt en lymfsysteem, 

rechterhersenhelft, sedeert dunne darmmeridiaan, lymfklieren, 

pancreas, controleert epifyse, bevordert diepe slaap en 

ontspanning, zuivert het bloed 

8 Wit 
Licht, zuiverheid, reinheid, 

leegte 

Het lichaam kiest uit wit welke kleur het mees t n

is en beschermt tegen negativiteit 

Bevat alle spectrale kleuren en is daarom een universele helende 

kleur; bevordert waarheid, echtheid en eerlijkheid, vrijheid, 

zuivert de geest 

9 Magenta 
Evenwichtige wilskracht, 

geneeskracht 
Brengt emotioneel evenwicht 

Toniseert de galblaasmeridiaan, kalmeert de hartmeridiaan, gaat 

emotionele labiliteit en chaos tegen. 

10 Goud 
Wijsheid, zekerheid, 

mannelijkheid 

Gaat depressies en apathie tegen, brengt 

vreugde, hoop, een geluksgevoel en optimisme. 

Een zeer verwarmende activerende kleur, die de ware yang 

kwaliteiten bevordert, en daarmee ook verbinding maakt met 

mannelijke energie 

11 Zilver Verkoeling, vrouwelijk 
Deblokkeert gestuwde en opgehoopte energie, 

tegen hoge bloeddruk, en energie-overschot 

Een zeer ontvankelijke, verzachtende en zeer inspirerende kleur. 

Representeert echte Yin energie, bevordert contact met de 

vrouwelijke energie 

12 Lavendel 
Teer, gevoelig, ongrijpbaar, 

fragiel 

De kleur voor herstel na ziekte en een goed 

hulpmiddel voor het ontgiften van je lichaam 

na een narcose. 

Balanceert lichaam en geest. Lichaamstonicum, faciliteert 

spirituele helingsprocessen. Bevordert diepe slaap, regenereert, 

bouwt op en vult aan 

13 Olijfgroen Loslaten van het ego 
De kleur van de hoop, bevlogenheid en 

inspiratie 

Brengt focus en helderheid in prioriteiten, maakt laconiek, 

bevordert besluitvorming 

14 Roze 

Liefde, humor, vriendschap, 

trouw, zachtheid, 

moederliefde 

Vertegenwoordigt zelfaanvaarding, zelfliefde, 

zelfvergeving en oordeel. Roze is het geluk en 

de vreugde van liefhebben en geliefd zijn. 

Harmoniserende kleur om gekwetste gevoelens te helen, 

bevordert vergevingsgezindheid en innerlijke vrede 

15 Turquoise 
Verbinden van de geest met 

de persoonlijkheid 

Brengt emoties op gang, gevoel van ontroering, 

doorbreekt reactiepatronen, levert een gevoel 

van bevrijding en ruimte 

Toniseert maagmeridiaan, sedeert circulatiemeridiaan en 

hersenactiviteit, zuivert en ontgift, versnelt wondgenezing (met 

groen), gaat koorts tegen 

16 Oranjerood 

Naar buiten gerichte 

activiteit, streven naar 

verovering, streven naar het 

nieuwe 

Spontaniteit, creativiteit, speelsheid. Dikke 

darm, appendix, bovenbeen 

Toniseert circulatiemeridiaan, sedeert maagmeridiaan, bevordert 

spontaniteit, creativiteit en speelsheid 

17 Geelgroen 
Genuanceerde, ordelijke, 

feitelijke denkprocessen 

Bloedverdunner, opbouw bot en thymus, 

stimuleert hersenfunctie en spijsvertering, 

lever, galblaas, zonnevlecht 

Toniseert hartmeridiaan, hersenfuncties, zenuwstelsel, vertering, 

botten en thymus, sedeert galblaasmeridiaan en algemene 

lichaamsfuncties 

18 Oranje-geel 
Zoeken naar evenwicht door 

harmonisch relateren 

Behoefte om bemind te worden, verlangen 

naar harmonie en erotiek 
Ontwikkelt gevoelens van warmte, liefde en medeleven 

Werking. Druk na de opstart van de Tweaklite weer kort op de knop voor de eerste kleur.  Als je een andere kleur wenst, druk je door tot 

de gewenste kleur. De volgorde is als hier aangegeven. Iedere kleur blijft 15 minuten staan. Na 6 en na 12 kleuren is er een pauze ingelast 

zodat je kunt zien waar je zit. Weet je niet meer waar je bent met de kleuren, stop dan handmatig en begin opnieuw 
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indicatie  kleur  locatie          
aambeien  blauw  lichaamsdeel  
aambeien  indigo  lichaamsdeel  
abcessen  indigo  lichaamsdeel  
acne  rood  lichaamsdeel  
afweer  rood  onderbuik   
agressie geen rood!  alleen deskundige!   
allergieën  indigo  thymus  
alvleesklier violet  lichaamsdeel!  
angst  geel  midden buik 
angst  indigo  voorhoofd   
angst  oranje  keel en navel  
angst  rood  gehele lichaam  
astma  geel  buik   
astma  groen  borst en rug  
belemmering  oranje  keel en navel  
bloedarmoede  rood  gehele lichaam  
bloeddruk te hoog geen rood! alleen deskundige!  
bloeddruk te laag rood  gehele lichaam  
bloeddruk te laag rood  voorhoofd   
bloedsomloop  geel  voorkant sleutelbeen  
bloedsuikerspiegel laag  geel  midden buik 
brandwonden  blauw  lichaamsdeel  
brandwonden  geen rood!  alleen deskundige!  
bronchitis  groen  borst en rug  
bronchitis  indigo  longen   
cellulitis  rood/oranje  lichaamsdeel  
concentratie oranje  voorhoofd   
concentratie violet  hoofd/ gezicht  
couperose  blauw  lichaamsdeel  
darmkwalen  violet  lichaamsdeel  
darmstoornis  geel  midden buik 
darmstoornis  oranje  buikzone   
depressie  geel  ogen (gesloten)  
depressiviteit  groen  gehele lichaam  
depressiviteit  oranje  gehele lichaam  
depressiviteit  violet  hoofd/ gezicht  
diarree  geen geel!  alleen deskundige!  
doorbloeding  rood  lichaamsdeel  
duizeligheid  groen  voorhoofd   
eetlust (gebrek)  oranje  onderbuik   
eetlust (gebrek)  rood  gehele lichaam  
eetlust (teveel eten) geen oranje!  alleen deskundige!  
eetlust verlies  oranje  voorhoofd   
etterende ontstekingen geen rood!  alleen deskundige!  
excessief gedrag  geen violet!  alleen deskundige! 
frigiditeit  oranje  onderbuik   
futloosheid  geel  gehele lichaam  
geestesziekten  geen groen!  alleen deskundige!  
gewrichtsontstekingen groen  lichaamsdeel  
griep indigo  thymus  
haaruitval  rood/oranje  hoofd  
haaruitval  violet  hoofd/gezicht 
haat geen rood!  alleen deskundige! 
heesheid  indigo  keel  
hoofdpijn  oranje  slapen/pijnplek 
hooikoorts  groen  neus zone   
huidschilfers  violet  hoofd/gezicht 
huidverbetering oranje  ogen (gesloten)  
huidverbetering  geel  lichaamsdeel  
huidverbetering  violet  lichaamsdeel  
hyperactiviteit geen geel! alleen deskundige!  
immuunsysteem indigo  thymuszone  
inspiratie  violet  hoofd/ gezicht  
irritatie  violet  hoofd/ gezicht  
ischias  groen  rug en heupen  
jeuk   indigo  onderbuik   
keel klachten  blauw  keel   
kinkhoest  groen  borst en rug  
klieren  oranje  voorhoofd & lichaam 
kneuzingen  indigo  lichaamsdeel  
koorts  blauw  voorhoofd / lichaam  
koorts  geen rood! alleen deskundige 
lever violet  lichaamsdeel!  
libido (gering)  rood  onderbuik   
littekens  rood/oranje  lichaamsdeel 
longontsteking  indigo  longen  
lusteloosheid  geel  gehele lichaam  

lusteloosheid  geen blauw! alleen deskundige!
  
 
Dd 

indicatie  kleur  locatie          
maagklachten  groen  maag   
maagkrampen  indigo  onderbuik   
maagkrampen  oranje  onderbuik   
maagkwalen  violet  lichaamsdeel  
maagstoornis  geel  midden buik  
mazelen  blauw  lichaamsdeel  
meditatie indigo  voorhoofd   
melancholie  oranje  gehele lichaam  
menstruatieklachten indigo  onderbuik   
migraine  geel  hoofd/ gezicht  
milt violet  lichaamsdeel!  
misselijkheid  geen geel! alleen deskundige!  
moedeloosheid  rood  gehele lichaam  
negativiteit  groen  voorhoofd   
nervositeit  blauw  gehele lichaam  
nervositeit  geen geel!   
nervositeit  indigo  voorhoofd   
neusbloeding  indigo  neusvleugels  
nierkwalen  groen  nieren   
onderkoeling  rood  gehele lichaam  
ongevoeligheid  groen  gehele lichaam  
onrust  groen  gehele lichaam  
onrustigheid groot blauw  gehele lichaam  
ontgiften  geel  lever   
ontgiften  rood  lever   
ontgiften  geel  lever 
ontgiften huid rood lichaamsdeel  
ontslakken  geel  onder- en bovenbuik  
ontstekingen blauw  lichaamsdeel  
oogontsteking  groen  oog (ogen dicht)  
overgang (opvliegers) violet  kruin  
overgangsklachten blauw  gehele lichaam  
paniekreacties  violet  voorhoofd   
pijn  blauw  lichaamsdeel  
pijn  indigo  voorhoofd   
psychische onrust geen geel! alleen deskundige! 
pukkels  rood  lichaamsdeel  
reuma  blauw  lichaamsdeel  
schildklier krop  blauw keel en hals 
schildklier hyper indigo  keel 
shock  violet  voorhoofd   
slaapproblemen  groen  voorhoofd   
snotteren  groen/ rood  neusvleugels  
spanningen  indigo  lichaamsdeel  
spataderen  blauw  lichaamsdeel  
spierkrampen  violet  lichaamsdeel  
spijsvertering  oranje  onderbuik   
spit  groen  rug en heupen  
stemmingswisseling oranje  voorhoofd   
steriliteit oranje  onderbuik   
stoelgang  geel  buikzone   
stress  groen  voorhoofd   
strottenhoofd blauw  keel   
uitputting  geel  gehele lichaam  
uitputting  oranje  gehele lichaam  
uitputting  rood/oranje  voorhoofd   
uitputting  violet  hoofd/gezicht  
verbrandingen  blauw  lichaamsdeel  
verdriet  groen  gehele lichaam  
verkoudheid  rood/oranje  neus   
vermoeidheid  geel  voorhoofd   
vermoeidheid  oranje  gehele lichaam  
verstopte neus  rood neusvleugel  
waterpokken  blauw  lichaamsdeel  
weerstand verhogen rood  voorhoofd   
winterdepressie  rood/oranje  ogen (gesloten)  
woede groen  voorhoofd   
wonden  blauw lichaamsdeel  
wonden groen  lichaamsdeel  
wratten  blauw  lichaamsdeel  
zenuwen (zwakke) groen  gehele lichaam  
zenuwkanalen  groen  voorhoofd   
zenuwontstekingen indigo  lichaamsdeel  
zenuwziekten  violet  hoofd/ gezicht  
zweetaanvallen  blauw  gehele lichaam  
zweetaanvallen  geen rood!  alleen deskundige! 
zweren  blauw  lichaamsdeel  
zweverigheid  geen geel!  alleen deskundige! 

De tabel geeft aan dat meerdere kleuren geschikt zijn voor dezelfde klachten. Dat komt doordat een klacht op diverse manieren bestreden kan worden. 
Een symptoom kan ook een achterliggende oorzaak hebben. Deze is dan met een andere kleur licht te bestrijden. Bij sommige staat er bv: geen geel. 
Dat kan ook de omgeving, kleding enz. bedoeld zijn. De duur van de belichting ligt tussen 20 seconden voor kleine kinderen tot tientallen minuten voor 
hardnekkige klachten. Als het niet goed voelt, misselijkheid veroorzaakt of pijn, stop dan de behandeling en verkort de duur voor de volgende keer. 

“Alleen deskundige” is niet om aan te geven dat er niet met licht/kleur therapie aan te werken is, echter voor deze klachten is professionele begeleiding 
noodzakelijk. Deze lijst is tot stand gekomen uit empirisch gevonden ervaringen en heeft niet de intentie compleet te zijn. 

Licht en kleurentherapie is geen vervanging voor geneeskundige hulp, raadpleeg bij ernstige of aanhoudende klachten altijd uw huisarts.  

Indicatielijst vaste kleuren 
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Kleur, we kunnen niet zonder 
Kleuren zorgen dagelijks voor mooie ervaringen in ons 
levend. Kijk rond, kleuren zijn overal en omarmen ons. Wij 
ervaren het leven evenzoveel door kleur als door vorm, 
gevoel en geluid. Kleuren vormen de essentie van het leven. 

Onze belangrijkste energiebron is licht. Het hele spectrum 
van kleuren is afgeleid van licht. Zonlicht bestaat uit het 
gehele elektromagnetische spectrum waarvan ons bestaan 
op deze planeet afhankelijk is. 

 
Licht, via onze ogen, activeert de hormoonproductie die ons 
hele complexe biochemische systeem beïnvloedt. Dit 
biochemische systeem beïnvloedt in feite ons gehele wezen. 
Elke kleur, aanwezig in het zichtbare deel van het 
lichtspectrum, heeft zijn eigen golflengte en frequentie. 
Iedere kleur heeft specifieke eigenschappen met een 
specifieke energie die energetiseert. 

 

We weten dat sommige stralen gevaarlijk kunnen zijn als we 
eraan worden blootgesteld. Maar het zichtbare licht, de 
kleuren van de regenboog, heeft een balancerende invloed 
op ons. Licht is de enige energie die kunnen we zien, en we 
zien het in de vorm van kleur. 
Ons lichaam absorbeert kleurenergie via specifieke trillingen, 
de resonantie van die kleur. Alle organen, lichaamssystemen 
en functies zijn verbonden met onze voornaamste 
energiecentra (chakra’s*). Via kleur ontvangen we energie 
voor een gezond lichaam, geest en ziel. 

 

Het Amerikaanse National Institute of Mental Health heeft 
studies gepubliceerd waaruit blijkt dat onze geestelijke 
gezondheid, gedrag en algemene efficiëntie in het leven voor 
een groot deel afhangen van een kleurbalans. Wanneer iets 
verkeerd gaat of uit balans raakt kunnen we onze 
energiecentra reguleren door het bewust gebruik van kleur. 

Licht bestaat uit de energie van de zeven spectrale kleuren: 
rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo en violet. Elke kleur 
is verbonden met verschillende gebieden van ons lichaam en 
heeft emotioneel, fysiek en mentaal invloed op ons. Door te 
leren hoe iedere kleur ons beïnvloedt, kunnen we kleuren 
effectief gebruiken om gericht energie te geven wanneer we 
het nodig hebben. 

 
Als je wakker wordt met weinig energie, of je moet je 
voorbereiden voor een zakelijke bijeenkomst, kan de kracht 
van kleuren je ondersteunen. Alles wat je hoeft te doen is 
nadenken over wat je die de dag wilt bereiken. Kies de kleur 
die je zal helpen te voldoen aan de eisen van de dag en zorg 
dat je die bepaalde kleur opneemt. Het is zoiets als de 
brandstoftank volgooien met de juiste brandstof! 

 

 
 
Kleuren en onze genen 
Door de enorme energie die vrijkwam na de big bang, 
ontstonden sterrenstelsels in de ruimte. 
De sterren vormden planetaire systemen, die hun energie 
van hun zon ontvangen. 
De aarde krijgt zijn energie van eigen zon. De structuur van 
de atmosfeer, samen met de juiste temperatuur maakte het 
mogelijk om na een heel lange tijd leven te laten ontstaan. 
Elk levend wezen op aarde is ontstaan en wordt in leven 
gehouden door de energie van de zon. 
Ongeveer 500 miljoen jaar geleden kwamen organismen uit 
zee het land op en evolutie begon met het ontwikkelen van 
vele levensvormen, inclusief de mens. Tot op heden heeft 
het menselijk organisme nog steeds het circadiaanse ritme 
de zee in waken, slapen en eten. 

Uit het grote spectrum van zonnestraling kunnen wij alleen 
een klein deel zien als licht. Wanneer dit licht wordt gebroken 
door een prisma of een regenboog, zijn we in staat om van 
de 7 kleuren van het spectrum te onderscheiden. 
De evolutie van mens is begonnen onder water waar alleen 
de 7 spectrale kleuren van het zichtbare licht waarneembaar 
zijn. Dat verklaart waarom onze cellen, de bouwstenen van 
het lichaam, nog steeds trillen in het ritme en frequenties van 
deze spectrale kleuren 

 
Evolutie 
De evolutie van het menselijk lichaam werd gevoed door 
zonlicht. De cellen waaruit het lichaam is opgebouwd hebben 
dezelfde structuur als het zonnestelsel: een kern met 
planeten die op hun plaats worden gehouden door een 
energieveld. Elke cel en de structuren die daarmee worden 
gevormd trillen in een resonantiefrequentie binnen die van 
het zichtbare licht. 

Als er niets mis met lichaam en geest (we noemen dat 
gezondheid) is er een perfecte balans en zonlicht is genoeg 
voor het energetisch onderhoud van het lichaam. Zonlicht 
produceert ook onze zuurstof en voeding. Ook dat 
onderstreept het belang van licht voor de mens. Alle 
systemen in het lichaam, onder leiding van het 
immuunsysteem, hebben een sterk zelfhelend vermogen tot 
aanpassing aan veranderende omstandigheden. 

Maar aangezien onze moderne samenleving steeds sneller 
verandert, kan het lichaam niet snel genoeg gelijke tred 
houden met deze veranderingen. 

 
Evolutionair is ons lichaam nog steeds een jager die woont 
op het grasland, zich voedt met noten en zaden en zo nu en 
dan vlees. 

Maar onze huidige voeding is hoofdzakelijk kunstmatig of 
gemanipuleerd, we eten eenzijdig, we ontvangen veel 
straling, we bewegen te weinig, we zijn onszelf aan 
vergiftigen, we veranderen ons slaappatroon door kunstlicht, 
en ga zo maar door. 
Onder invloed van hygiëne en medische wetenschap leven 
we langer met als gevolg hebben we nu leeftijd-gerelateerde 
ziekten, die voorheen niet bestonden. De evolutie van ons 
immuunsysteem, onze zelfherstellende vermogen, kan dat 
niet gewoon niet snel genoeg bijhouden. 

De medische wetenschap ontwikkelde geneesmiddelen. In 
eerste instantie uit planten. Echter de actieve delen worden 
nu kunstmatig gemaakt waardoor we zeer specifieke ziekten 
kunnen bestrijden. Ons lichaam is geleidelijk opgedeeld in 
delen en elk deel wordt gerepareerd en in leven gehouden 
door specialisten. 

 

* Voor toepassingen van Chakra kleuren zie de betreffende manual. 

 

Waarom wij één zijn met kleur 
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Kleurlicht 
Maar waarom niet teruggaan naar de oorsprong van de 
mensheid: licht? Alle organen en lichaamsfuncties zijn 
gevoelig voor een bepaalde resonantie. Bij een tekort, een 
teveel of een blokkade kunnen we ons zelfhelend vermogen 
ondersteunen met behulp van de juiste frequentie, dus door 
kleurlicht toe te passen op de juiste locatie. Ons lichaam 
absorbeert kleur niet alleen door de ogen, maar ook door het 
hele lichaam. We hebben verschillende energie transport- en 
besturingssystemen in ons lichaam die zijn verbonden met 
de voornaamste energiecentra. 

Door middel van kleurlicht ontvangen we alle energie die we 
nodig voor een gezond lichaam, geest en ziel. Met behulp 
van de juiste kleur kunnen we blokkades opheffen, organen 
en weefsels ontgiften, tekorten of overschotten balanceren, 
enz. Licht en kleur kan ook de balans in het hormonale 
systeem brengen. 

 

Welke kleur? 
Het spectrum van rood tot violet loopt van stimuleren tot 
kalmeren. Daarmee kun je al veel doen. 
Voor stimulatie behandel je met rode, gele of oranje kleuren. 
Aandoeningen zoals ontstekingen behandel je met blauw of 
groen licht.  

In het algemeen geldt dat kalmerend licht op het 
bovenlichaam en hoofd kan worden toegepast, stimulerende 
kleuren zijn nuttig op de onderlichaam en benen. De chakra's 
en hun kleuren zijn hiervoor een goede richtlijn. 

 
Kleurenlicht in de praktijk 
Mandel, Dinshah, Heidemann, Bach etc. alle hebben 
verschillende methoden om kleur toe te passen. Ze 
gebruiken allemaal een iets andere samenstelling van de 
kleuren. 

Hiervoor koopt men relatief dure apparaten die met een lamp 
of zaklamp met losse filters werkt. Dat kan goed werken in 
een therapiepraktijk, maar het blijft omslachtig en langzaam. 
Waar we naar toe willen is een eenvoudige manier om 
kleurentherapie te gebruiken. 

We willen op eenvoudige wijze kleurlicht opwekken, het 
behandelproces versnellen en zoveel mogelijk de 
zelfredzaamheid van de cliënt stimuleren: zelfzorg! 

 

Kleur licht therapie nu 
De Tweaklite is een instrument die aan bovenstaande eisen 
voldoet. Een krachtige RGB LED wordt gebruikt voor 
opwekken van kleurlicht.  

De Tweaklite geeft ons de mogelijkheid elke golflengte in het 
zichtbare gebied, meer dan 16 miljoen kleuren, te 
produceren.  

Een voordeel van de Tweaklite is de lage prijsstelling zodat 
je het als therapeut kunt veroorloven een aantal Tweaklites 
aan te schaffen om ze vervolgens mee te geven, te verhuren, 
aan de cliënt voor thuistherapie van hun aandoening. 

Thuis behandelen kost voor de cliënt veel minder dan visites 
en zal een beter resultaat opleveren omdat de cliënt zich 
waar nodig dagelijks kan behandelen. De therapeut kan op 
deze manier veel meer cliënten onder behandeling hebben. 

 

 
Omzetverlies 
Er zijn soms therapeuten die vinden dat thuisbehandelingen 
hun praktijk schaadt omdat de cliënt minder consulten boekt. 
De cliënt zal echter nooit iedere dag bij zijn of haar therapeut 
komen. En voor de cliënt telt uiteindelijk alleen het verkregen 
resultaat. 
Als je bedenkt dat vrijwel alle cliënten via referenties in de 
praktijk komen, zal uiteindelijk het cliëntenbestand toenemen 
omdat de cliënt een beter resultaat heeft tegen lagere kosten. 
 

Kennis van kleurlicht therapie 

Kleurentherapie wordt ook wel “kleurpunctie” genoemd, 
omvat vele behandelingen consistent zijn met concepten van 
traditionele Chinese geneeskunde.  

Bijvoorbeeld behandelingen met kleurlicht voor het opheffen 
van stagnatie of opbouwen van Chi met betrekking tot een 
bepaalde meridiaan. Kleurpunctie omvat vele therapieën 
voor de regulering van storingspatronen, zowel voor lichaam 
als geest. De huidige techniek geeft ons echter een veel 
effectievere wijze om kleurlicht te gebruiken: 

 

Pulsed Color Light (PCL) 
Een cel wordt bestraald met licht, deze zal, als het genoeg is, 
verdere invloed gaan tegenwerken. Als we die kleur gaan 
afwisselen met een tegenkleur, zal de cel wel moeten blijven 
bewegen. 

Als voorbeeld: koortsuitslag kun je goed behandelen met 
rood licht tussen 640 nm. Een behandeling duurt per sessie 
5 minuten. Door het licht te laten afwisselen kan de 
behandeling in 1 minuut plaatsvinden en is veel effectiever. 
Nog effectiever is het deze behandeling in een protocol op te 
nemen en ook de bijbehorende pijn te behandelen. 

 

  
 

Pulsed color light 
Als er een bepaalde aandoening is vastgesteld, kan een 
uitgewerkt en getest protocol direct worden ingezet. De 
Tweaklite biedt volledige behandelprotocollen, we noemen 
deze "Tweaks". 

Deze zijn voornamelijk samengesteld in een techniek 
genaamd "PLL", Pulsed Led Light. NASA gebruikt dit ook 
voor wondherstel. 

Pulserend licht betekent niet alleen dat een frequentie is 
toegevoegd aan de kleur. Het betekent dat de kleur 
verandert tot 500 keer per seconde! Met deze gepatenteerde 
methode kunnen we de energie meridianen en 
acupunctuurpunten veel effectiever beïnvloeden. 

Voor de consument zijn met deze techniek Lifestyle Tweaks 
samengesteld bijvoorbeeld voor ontspannen, podiumvrees, 
voor dieren, huidverbetering, sport conditieondersteuning, 
enz., 

Voor de therapeut zijn er Tweaks ter beschikking van 
gewrichtsklachten tot littekens en van migraine tot 
menopauzeklachten. 

Samengevat 
Kleurentherapie met Tweaklite voldoet aan de moderne 
eisen van natuurgeneeskunde en beïnvloed het lichaam op 
de meest natuurlijke manier. Het is efficiënt, snel en veilig. 
Het instrument is programmeerbaar en kan zowel worden 
gebruikt door professionals als in de huiskamer en op reis. 
Sleutelwoorden: doeltreffend, veilig en betaalbaar. 

http://combilite.nl/2015/wp-content/uploads/hands1.jpg

