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Kleurentip om uw dromen te verwezenlijken
Oranje: een kleur van verbinding en troost!

Oranje is een sociale en spontane kleur. Oranje hoort bij het genieten van het leven.
Een kleur van enthousiasme, wat aanstekelijk werkt op anderen. Kies je voor oranje dan
heb je er waarschijnlijk zin in. Uitdagend, energiek en opvallend.
Oranje is een warme kleur. Deze kleur zorgt voor een warme en vrolijke atmosfeer.
De eigenschappen passie en moed van rood en optimisme, wilskracht en zelfvertrouwen
van geel verbinden zich tot oranje.
Oranje hoort bij het gebied van de seksualiteit. Een scheppende energie, zowel op het
menselijke als het creatieve vlak. Wat wil jij in de wereld zetten? Waar wordt jij
enthousiast van?
De scheppingsdrang van oranje is scheppen vanuit verbondenheid.
Het woord oranje is afkomstig van het Perzische woord: narang (het Spaanse naranja),
dat sinaasappel betekent. Ook een sinaasappel bestaat uit vele partjes die samen een
geheel vormen. De teamgeest wordt gevoed. Samenwerken is belangrijk. Denk maar aan
alle Nederlandse sporters die in het oranje zo uitstekend presteren.
In de Chinese filosofie is oranje de kleur van de verandering. In de I Tjing: het boek der
veranderingen, worden de gebeurtenissen en problemen van het leven geïnterpreteerd.
In het Boeddhisme is oranje de kleur van de verlichting. De boeddhistische monniken
dragen oranje gewaden. De goudvis symboliseert de verlichting.
De afgelopen dagen denk ik bij de kleur oranje ook heel erg aan troost.
Ik denk aan de prachtige jonge vrouw die vorige week verongelukt is. Haar moeder, haar
vader, broer en al haar familieleden. Afkomstig uit een gezin dat mij al 35 jaar zeer
dierbaar is. Laat de oranje gloed van kaarsen haar afscheid verwarmen.
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