
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Spectrale & Chakra 
kleuren 

 

Indicaties:  
Toe te passen op Chakra’s en voor Shiatsu therapeuten 

Veel psychische en fysieke indicatie kunnen ondersteund worden door kleuren 

Zie de tabel in deze handleiding 

 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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Chakra 
1 

Rood 

 

Rood duidt op geworteld zijn en op het lichaamsbewustzijn. Het 
is actieve kleur. Het is de kleur van het bloed. Rood symboliseert 
levensenergie en levenslust maar kan ook op agressie duiden. 
Rood staat voor hartstocht en emotioneel vuur. Vuur verwarmt 
maar kan ook vernietigen. Een voorliefde voor rood kan erop 
wijzen dat er een sterke wilskracht is, een transformatie of het 
verlangen om op te vallen. Rood brengt het individu terug bij het 
ik–gevoel. Het verlangt dat men meer op zichzelf gericht moet 
zijn. 

Rood staat voor: warmte, warmbloedigheid, vuur, boosheid, 
humeurigheid, gevaar, vernietiging. Rood stimuleert, prikkelt en 
irriteert, maar geeft ook een gevoel van kracht, leren leven. 

 

Basis/ stuit/ wortel-chakra — muladhara chakra 

Locatie: Gebied tussen anus en genitaliën, dikke darm, endeldarm, achterkant 
bekken. Onderste deel ruggengraat; 1ste 3 wervels. 
Kenmerken: gevoel van veiligheid – zekerheid – kunnen omgaan met angst en 
agressie. Realiteitszin, lichamelijke kracht. De materie (hebben, hebben, 
hebben). Spanning – boosheid – angst – gezondheid. In hoeverre ben je aan de 
aarde verankerd (benen, voeten). Wat zijn de overlevingsinstincten. 
Krachtdadigheid. Vitaliteit. Niveau van levensenergie. Doorgaans starre 
gewoonten. Zich thuis voelen. Hoe te manifesteren. Het dagelijks leven. De 
dagelijkse behoeften. Basis situatie maar ook: genen en erfelijke factoren of 
wortels uit/ in het verleden. 

Chakra 
2 

Oranje 

 

Oranje duidt seksualiteit en relaties. Oranje is een vreugdevolle 
kleur. We zien het bij de zonsopgang en in vuur. Liefhebbers van 
deze kleur zoeken naar het wezen van de dingen en zijn 
optimistisch. Oranje heeft een verfijnde uitstraling waardoor het 
bijdraagt tot het ordenen van emoties en geeft zelfvertrouwen. 

Oranje staat voor: enthousiasme, energie, opgewektheid, het 
bevorderen van de bloedsomloop, schept ideeën, wilskracht, 
tijdelijke macht, omgaan met anderen. 

 

Schaamdriehoek/ milt-chakra — svadhishthana chakra 

 

Locatie: Genitaliën voorkant bekken, blaas, nieren. Tonus spieren, inrichting 
van seksualiteit. 

Kenmerken: Zelfherkenning, voortplanting. Fantasie= dromen. Relatie van/ tot 
heelheid en/ of voldoening. Plaats in de maatschappij/ gemeenschap. 
Neerslag van onverwerkte emoties (vastzetten).  

Chakra 
3 

Geel 

 

Geel wordt in verband gebracht met energie, macht en emoties. 
Geel straalt! Geel verdraagt geen begrenzing. Geel is het 
symbool van de zon. Geel versterkt de Ik – en denkkrachten. 
Vuilgeel kan wijzen op ziekte. Geel is ook de kleur van het 
waarneembare deel van het intellect. 
Geel staat voor: opening naar wijsheid, rijpheid, verlossing, 
suggestie naar plezier, vrolijkheid, vreugde, stimuleert de 
verbeelding, maar ook jaloezie, agressie, onenigheid, wilskracht, 
geestkracht.  

 

Zonnevlecht/ navel–chakra — manipura chakra 

Locatie: zonnevlecht, navel, lever, buik, spijsvertering, dunne darm, maag. 
Kenmerken: Vorm en richting geven aan het leven. Weerspiegeling van macht/ 
machteloosheid. Emotionele betrekkingen hebben. Vertrek/ terugkeer van 
astrale reizen. Alle vertering functies (be- en overheersen). Energie kan sterk 
uiteenlopen. Stress/spanning wilskracht= gedrevenheid. Acceptatie= 
analyseren en keuzes maken = ordenen. Ego= overzicht. Energie= ergernis. 
Verbruik van te veel energie en uiterlijke verschijningsvorm (maag) 

Chakra 
4 

Groen 

 

Groen duidt op onvoorwaardelijke liefde en mededogen. Groen 
is de symbolische kleur van het hart en staat voor vrede en liefde, 
maar ook voor veranderingen en jaloezie. Groen werkt 
kalmerend en harmoniserend en geeft evenwicht. 

 
Groen staat voor: vrede, vriendschap, evolutie, overvloed, 
emotionele kalmte, rust, jeugdige energie, onervarenheid, hoop; 
maar ook van nijd, jaloezie, bijgeloof, in– en aanvoelend 
vermogen, liefhebben, open zijn voor anderen. 

Hart-chakra — anahata chakra 

Locatie: borst, longen, hart, ademhaling. 

 Kenmerken: Het vinden van evenwicht tussen de onderste en bovenste 
Chakra’s. Het Hart-Chakra vertaalt en verdeelt alle indrukken die wij op doen. 
Het is dus het middelpunt van al onze bewegingen. Centrum van universele 
liefde. Vermogen van meegaandheid, kracht, begrip. Tijdsbesef gebaseerd op 
hartslag. Vermogen om zelf of anderen te genezen. De wereld achter de 
uiterlijke verschijningsvorm. Hoe wil je gezien worden. In- en aanvoelend 
vermogen naar jezelf en de ander. Evenwichtig zijn. Opofferingsgezindheid = 
liefde. Intuïtie = gevoelens. Sferen = medeleven. Vergeving = begrip. 
Tederheid = hartelijkheid. Gezondheid = visualisatie. Opofferingen = 
vertroostingen. 

5 
Blauw 

 

Blauw symboliseert creativiteit, spreken en innerlijk horen. 
Blauw is de kleur van de hemel en het water, waardoor het een 
symbool is voor openbaring, vrede en sereniteit. Blauw is ook 
koel, helder en rustgevend. Blauw stimuleert daardoor ook de 
neiging tot onafhankelijkheid, de overgave aan het Zelf en het 
intuïtief weten. 
Blauw staat voor: meditatie, spirituele verruiming, creativiteit, 
harmonie met omgeving, oprechtheid, erkenning, uitdagingen, 
rust; maar ook vermoeidheid, depressie, zelfgenoegzaamheid, 
communicatie, religieuze inspiratie. 

 

Keel-chakra — vishuddha chakra 

Locatie: schildklier, stembanden. 

Kenmerken: Loslaten van tijdsbesef. Verwerken van gevoelens. Overbrengen 
van tijd en ruimte. Brok in de keel hebben. Creativiteit als scheppend 
vermogen. Communicatief. Emotionaliteit. Centrum van spraak= 
zelfexpressie. Helderziend= mediamiek. Iets onuitgesproken laten komt van 
de lagere Charta’s = blokkering. Innerlijke communicatie. Contacten in 
buitenwereld. 

Chakra 
6 

Indigo 

 

Indigo staat in verbinding met het derde oog, helderziendheid en 
intuïtie. Indigo is diepdonkerblauw wat is ontstaan door 
vermenging van alle voorgaande spectrumkleuren. Indigo staat 
voor het nog net waarneembare en het onzichtbare. Indigo is 
daarom het symbool voor het universele bewustzijn. 

Indigo staat voor: waarnemen, de werking van het derde oog, 
emotionele en spirituele vlak, geeft verkoeling en ontnuchtert, 
assertiviteit, ideeën, schouwen, de grenzen van het leven. 

 

Voorhoofd/ derde oog–chakra — ajna-chakra 

Locatie: pijnappelklier, hypofyse, het punt tussen de wenkbrauwen. 
Kenmerken: Alles wat in en met het lichaam wordt ervaren. Centrum van 
onderbewustzijn. Piekeren = denken. Schouwen = los van de realiteit. 
Visioenen = fantasieën = dromen. Innerlijk en uiterlijk gezichtsvermogen. 
Ontwikkeling buitenzintuiglijke vermogens. Vermogen tot visualiseren.  

Chakra 
7 

Violet 

 

Violet duidt op de verbinding met het kosmische, de verlichting 
en de extase. Naast violet wordt ook wit gebruikt als kleur voor 
het zevende Chakra. Violet roept mystieke inspiratie op. Het is 
ook een koninklijke kleur en staat dan voor geloven in en 
transformatie. Violet staat ook voor het individualistische gevoel 
en als innerlijke zelfwaarneming maar slaat ook op 
boetedoening, spiritualiteit. 

 

Kruin–chakra – sahasrara chakra 

Locatie: bovenkant van de schedel. Kleine en Grote Hersenen. 
Kenmerken: Bewustwording van het allerhoogste alwetende. Verbinding met 
de Bron. Hoogste idealen. Binnenstromen van kosmische energie. De wil van 
de geest. Bron of reden van de vraag. Middel tot verzoening 

 

Wit 

Wit symboliseert ook het kosmische, de verlichting en de extase. 
Wit wijst op de bereidheid tot innerlijke veranderingen, het 
wachten op iets nieuws, maar kan ook op het verlies van energie 
wijzen. Wit laat zien dat het Ik–gevoel ontwaakt, het is koel en 
objectief. Wit symboliseert het NIETS, de zintuiglijke 
waarneming te boven gaand, de verlichting en de reinheid. Wit 
staat voor: religieus of spiritueel bewustzijn. 

 

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. Weet je niet meer waar je bent met de kleuren, 

stop dan handmatig en begin opnieuw. 
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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 beïnvloedt 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
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door Pauline Wills 

Reflexologie en kleurentherapie hebben hun wortels in het 
verre verleden. Als individuele therapieën, hebben ze een 
enorme therapeutische waarde. Bij gebruik in combinatie met 
elkaar, hebben ze hun vermogen aangetoond om elkaar zowel 
aan te vullen en het genezingsproces versterken.  

 

De oorsprong van de 
reflexologie, of 
reflexzone therapie 
zoals het genoemd 
wordt, is nog steeds 
een mysterie. Een 
theorie van Dr. 
Fitzgerald genoemd, 
in zijn boek “Zone 
Therapy”, is dat het 
afkomstig is uit China 
zo'n 5000 jaar geleden 
als een vorm van 
drukpunt behandeling.  

Dr. Fitzgerald was een 
oor, neus en keel 
specialist, en wordt gewaardeerd voor zijn aandeel in de 
heropleving van reflexologie. Een ander vermoeden is dat het 
begon in Egypte. 

Bewijs voor deze komt voort uit een Egyptisch graf tekening 
dateert uit 230 C. Deze tekening toont vier personen. Een 
persoon wordt behandeld met voetmassage en een tweede 
persoon met een handmassage. Anderen denken dat het 
ontstaan te danken is aan de Inca's. Dit waren mensen van 
zeer oude Peruviaanse beschaving, mogelijk moeten we terug 
naar 1200VC. Er wordt gespeculeerd dat ze hun kennis van 
zone therapie deelden met de Noord-Amerikaanse Indianen, 
die tot op dit moment, nog steeds met behulp van deze vorm 
van behandeling hun gezondheid ondersteunen. 

Men geloofde dat de werkwijze, door Dr. Fitzgerald 
geformuleerd, gebaseerd was op acupunctuur. Van de twaalf 
meridianen in de acupunctuur, worden de zes meridianen 
gebruikt die eindigen of beginnen op de voeten en de zes 
meridianen die eindigen of beginnen op de op de handen. Als 
men het pad volgt van deze meridianen, vanuit hun punt van 
oorsprong of beëindiging op de voeten en handen, vormen ze 
de tien longitudinale zones door Fitzgerald geformuleerd. 

Het was Eunice Ingham, een student van Fitzgerald, die 
initieerde wat we vandaag kennen als reflexologie. Door haar 
speciale onderzoek kon ze de anatomische structuur van het 
lichaam correleren met de energiezones op de voeten en 
handen. Dit maakte zowel de voeten en een spiegelbeeld van 
het hele lichaam van de handen; de microkosmos van de 
macrokosmos. 

 

De belangrijkste lering achter reflexologie stelt dat het lichaam 
wordt verdeeld in tien verticale energiezones, waarbinnen 
worden omvat de organen, spieren en skelet van het fysieke 
lichaam, die allemaal terug te vinden op de zolen van de 
voeten en de palmen van de handen.  

Het optreden van de energie blokkades in een menselijk 
lichaam, en daarvoor zijn er veel redenen, zijn ook terug te 
vinden op de zones van handen en voeten. Door het gebruik 
van specifieke druktechnieken, kunnen deze blokkades 
worden gevoeld door de aanwezigheid van pijn of kristallijne 
vormen onder de huid. 

 

Kleur als een therapie reikt ook ver terug in de geschiedenis, 
maar in tegenstelling tot reflexologie, is het nog steeds in de 
kinderschoenen van herontdekking. Er wordt gespeculeerd 
dat de kleur therapie werd gebruikt door de Atlantiërs. Men 
gelooft dat gebouwd tempels plafonds zijn gewelfd en 
opgebouwd uit in elkaar grijpende kristallen die zich verspreidt 
in het kleurenspectrum.  

Rond de omtrek van deze tempels werden helende kamers, 
elk als gevolg van een van de kleuren verdreven uit deze 
kristallen. 

Archeologen hebben ontdekt dat de Egyptenaren, zoals de 
Atlantiërs, ook kleur behandeling kamers in hun tempels 
gebruikten. Niet alleen voor lichamelijke ziekte, maar voor de 
bevalling, begeleiding bij de overgang bij het overlijden. 

India maakt nog steeds gebruik van kleur in kristal therapie. 
Indian kristal therapeuten geloven dat edelstenen de 
voorraadschuur zijn van kosmische kleur en dat alle materie 
is samengesteld uit de zeven trillingen (frequenties, kleuren) 
bestaat, die de ongerepte, oerkrachten van de natuur zijn. Er, 
therapeutische technieken omvatten verschillende methoden 
voor het gebruik van de kracht van kleurlicht. 

Aan het begin van de negentiende eeuw, met de ontdekking 
van nieuwe geneesmiddelen en de vooruitgang in chirurgie, 
begon allopathische geneeskunde kleurentherapie te 
vervangen. Wat interessant is, is dat sommige van de vroege 
pioniers van de allopathische geneeskunde, kleur bleven 
gebruiken in hun behandelingen. Eén zo'n pionier was 
Paracelsus (1493-1541). Paracelsus ontwikkeld grote 
belangstelling voor alchemie, astrologie en occulte 
wetenschappen. Zijn liefde van de alchemie en zijn 
toepassing van deze in zijn behandelingen leverde hem de 
titel 'vader van de farmacologie'. Een andere pionier was 
Hippocrates (460-370BC), ook goed thuis in de alchemie en 
staat bekend als 'de vader van de geneeskunde'. Hij stond 
bekend om zijn 'Eed van Hippocrates'. 

 

Met het groeiende bewustzijn van de schadelijke effecten van 
allopathische geneesmiddelen, stijgt het percentage van de 
mensen die terug keren naar complementaire therapieën. In 
tegenstelling tot de allopathische behandeling, zijn 
complementaire therapieën gericht om met de oorzaak om te 
gaan en niet de het symptoom. Dit is vaak een vreemd 
concept wat sommige mensen moeilijk vind het om mee te 
werken. Maar, tenzij de oorzaak is gevonden en geëlimineerd 
zal het blijven en zich manifesteren als een fysiek symptoom. 
Een manier om de persoon te helpen van om de oorzaak te 
vinden is door middel van begeleiding en kleur. 

Wij, als menselijke wezens, zijn lichtwezens, omgeven en 
doordrongen door de kleuren die bestaan uit zichtbaar licht. 
Dit vormt het elektromagnetische veld of aura om ons heen. 
De aura bestaat uit zes lagen, die doordringen elkaar en het 
fysieke lichaam beïnvloeden. Het bestaat uit steeds 
wisselende kleuren, bepaald door onze gezondheid, zowel 
fysiek, emotioneel als mentaal. Hoe waar zijn de 
uitdrukkingen: “groen van jaloezie”, “rood van woede”. 
De laag die het dichtst bij het fysieke lichaam is bekend als het 
etherische omhulsel en is de blauwdruk voor het fysieke 
lichaam. Het bevat de zeer fijne energiekanalen of nadis 
waarlangs pranische energie stroomt. Dit netwerk van 
oneindig ingewikkelde nadis vormen de tegenhanger van het 
hele zenuwstelsel. 

 
Evenals met de nadi's, het etherische omhulsel bevat zeven 
grote en twintig kleine chakra's of energiecentra. Het bevat 
ook tal van acupunctuurpunten. Een belangrijke chakra wordt 
bepaald door de kruising van 21 nadis; een kleine chakra 
met 14 nadis en een acupunctuurpunt door zeven nadis. 
Deze krachtcentra zijn te vinden in elk van de lagen die de 
aura, maar hun primaire belang is het etherische niveau.  

Kleurlicht met Reflexologie 

Diagram 2 kleurenwiel beeltenis van 
kleur, met zijn complementaire kleur 



 Chakra Kleuren 
 
 
Ze zijn beide transformatoren en de zenders van energie 
voor elk van de lagen en werken met het fysieke endocriene 
systeem. Ziekte begint in de aura van geaccumuleerde 
energie. Als dit niet wordt verdeeld, zal het uiteindelijk 
manifesteren als een fysieke ziekte. 
Een chakra die niet wordt erkend als een van de grote centra, 
maar van het grootste belang is, is de milt chakra. Het is deze 
chakra die prana, chi of levenskracht absorbeert en ontbindt 
het in zijn zeven vormen. Elk van deze zeven soorten prana 
trilt in de frequentie van één van de kleuren van het 
kleurenspectrum en vormt de dominante kleur van de chakra 
waaraan het wordt aangeboden. 

Uit deze chakra's worden de kleuren naar de rest van de aura 
getransporteerd. Omdat de voeten en de handen een 
spiegelbeeld van het fysieke lichaam vormen, ze 
weerspiegelen de aura om zich heen. De chakra’s zijn ook 
aanwezig langs de wervelkolom-reflex op beide voeten en 
handen. Deze zijn belangrijke punten voor behandeling, in het 
bijzonder voor hormonale disbalans. (plaatje 1) 

 
Plaatje 1 Positie van de chakra's op de wervel-reflex van de voeten en de handen 

 

Hoewel de chakra's voornamelijk werken met de endocriene 
klieren, hebben ze ook een effect op organen, spieren en 
botten die in hun pad liggen. Elke kleur bevat in zichzelf zijn 
eigen van kleurspectrum. Daarom zullen lichaamsdelen 
gerelateerd aan een specifieke chakra trillen met een 
frequentie die binnen het kleurenspectrum van die chakra.  

Bij het werken met kleur en hun trilling tijdens een 
behandeling, is het belangrijk geacht de behandeling van een 
kleur te laten volgen door de complementaire kleur. Een van 
mijn studenten behandelde haar man met reflexologie en 
kleur voor diabetes. Helaas, ze vergat om de complementaire 
kleur na de behandeling toe te passen. Dit resulteerde erin dat 
zijn bloedsuiker, na stabiliseren, plotseling steeg. Een 
behandeling met kleur en de complementaire kleur, werken 
we met polariteit. Polariteit leert dat complementaire 
energieën moeten in evenwicht zijn om balans te creëren. 
(plaatje 2) 

Bij het combineren van kleur met reflexologie, wordt de kleur 
gebruikt om drie redenen. De eerste is het verkrijgen van de 
oorzaak, de tweede om het lichaam in balans te brengen en 
als derde het behandelen van de gemanifesteerde 
aandoening zelf. Soms worden tijdens een therapiesessie alle 
drie redenen behandeld met kleur. Op andere tijden slechts 
één of misschien twee van de voorwaarden wordt gewerkt. 

Bij de behandeling van een persoon met de combinatie van 
deze twee behandelingen, wordt om te beginnen een 
volledige reflexologie behandeling uitgevoerd. Een 
reflexologie behandeling is diagnostisch, waarbij de therapeut 
de problemen of potentiële problemen lokaliseert. Nadat dit 
voltooid is, worden de algemene kleuren met hun 
complementaire kleuren toegepast op de gebieden waar een 
afwijking is vastgesteld. Het is niet altijd zo dat merkbare 
lichamelijke symptomen in het lichaam merkbaar zijn.  

 

De reden hiervoor kan tweeledig. Het kan een ophoping van 
energie in de etherische laag van de aura zijn of het kan 
aangeven dat een bepaald deel van het lichaam onder druk 
staat door te proberen om het geheel in balans te houden. Als 
door aandoening de trilling (frequentie) van het etherische 
lichaam verandert, zal de verandering de celstructuur van het 
fysieke lichaam beïnvloeden. Dit beïnvloedt dan het krachtveld 
van de desbetreffende orgaan of organen. Als het krachtveld 
van één of meer organen wordt veranderd, zal het lichaam 
trachten zichzelf weer in homeostase te brengen. Dit proces 
geeft soms spanning op gezonde organen binnen de fysieke 
structuur die zich manifesteert als pijn op de bijbehorende 
reflexen op de voeten of handen. Toedienen van de algemene 
kleur, gevolgd door zijn complementaire kleur op de 
bijbehorende reflexzone, zal helpen om weer in evenwicht te 
brengen zijn veranderde functie. Pijn is ook een indicatie dat 
het nodig is. Is de pijn te hevig, pas dan de afstand of de 
behandelingsduur aan. 

De behandeling kleuren met hun complementaire kleuren 
worden vervolgens toegepast op de zones op de voeten die 
betrekking hebben op het deel van het lichaam dat problemen 
heeft. Bij het selecteren van kleuren voor specifieke 
aandoeningen moet met verschillende factoren rekening 
worden gehouden. Dit zijn de aard van de ziekte, het 
betreffende lichaamsdeel en de algemene toestand van de 
patiënt. 

Het warmt deel van het kleurspectrum, evenals het 
absorberende vermogen, vernauwt en veroorzaakt spanning 
bij het lichaam. In 1932 experimenteerde Robert Gerard, een 
Amerikaanse wetenschapper, met rood licht die hij aan 
gevangenen toediende. Hij concludeerde dat hun gedrag 
rusteloos werd, geagiteerd en soms agressief. Daarom zou 
het niet wenselijk om deze kleur te gebruiken in geval van 
astma, slapeloosheid en hoge bloeddruk. Hij experimenteerde 
ook met het blootstellen van gevangenen aan blauw licht. Hij 
vond dat dit hen rustig en ontspannen maakte, samen met een 
daling van de spieractiviteit, de bloeddruk en dat een 
verlaagde ademhaling. Dit maakt het een gunstige kleur voor 
astmapatiënten, hoge bloeddruk en slapeloosheid. Vanuit 
mijn eigen ervaring, heb ik geconstateerd dat als een persoon 
wordt blootgesteld aan blauw licht gedurende een te lange tijd, 
het een depressie kan creëren. Dus opletten wat je doet. 

Alexander Schauss, die het Instituut voor biosociale 
Onderzoek in Tacoma, Verenigde Staten leidde, is dat de 
blootstelling aan een bepaalde tint van de kleur roze snel 
agressief, vijandig en angstig gedrag kan onderdrukken. Deze 
experimenten, en die uitgevoerd door verschillende 
onderzoekers, blijkt dat er contra-indicaties voor het gebruik 
van kleurlicht en dat is het altijd raadzaam om de kleur te 
bestuderen alvorens het te gebruiken. 

Eerst worden de reflexzones met betrekking tot de fysieke 
symptomen behandeld. Daarna de reflexzones van de 
chakra’s langs de wervelkolom op handen of voeten 
gebalanceerd met hun eigen kleur. Daarna wordt de kleur met 
betrekking tot de oorzaak toegediend via beide voeten. 

Kleur kan worden toegepast op de zones van de voet. Een 
instrument produceert ieder gewenst licht en is voor 
reflexologie voorzien van de 7 spectrale kleuren en wit. 
Hiermee kan direct op de huid of op afstand de voeten worden 
behandeld met de juiste kleur licht. De tijdsduur dat een kleur 
wordt toegediend is afhankelijk van de aard van de 
aandoening en de grootte van de te behandelen persoon. De 
factor tijd is lager op een zwakke, oudere dame dan op een 
robuust jonge mannelijke. Behalve dat het een zeer krachtig 
instrument is, heb kijken patiënten kijken graag naar de kleur. 
Afhankelijk van de mate van gevoeligheid, voelen sommige 
patiënten de kleur pulserende voelen door het gehele lichaam. 

Kleurlicht therapie toepassen met een modern instrument als 
de Tweaklite is eenvoudig en veilig.  

 


