Geel, de kleur van vrolijkheid en wilskracht
Geel is een warme, vrolijke en zonnige kleur. Het lijkt alsof met geel de zon in huis komt.
Geel is de kleur van kracht, warmte, stralend, vrolijk, blij, extravert, leergierig, snel,
veelzijdig, energie, doelgericht, focus, je eigen identiteit, wil, helder en logisch denken,
kennis, zelfverzekerd, bron in jezelf, verbinding met innerlijke wijsheid, flexibiliteit,
overvloed, concentratie, eigenwaarde, eigenwijs, eigen wil, fris, intellect, licht, humor,
levensvreugde, inspirerend en stimulerend, positief denken.
Graag wil ik met jullie delen wat Thelma vd Werff, bedenker van het concept Colour
Coaching en eigenaar van van Colour Comfort Ltd., heeft gezegd over de gele jurk en
gele jas van Michelle Obama tijdens de inauguratie op 20 januari jl.:
“Ik heb de inauguratie van President Obama gevolgd op tv en was enthousiast toen ik de
kleding van de ‘First Lady’ zag. Michelle Obama droeg een gele jurk, een gele jas,
olijfgroene handschoenen en groene schoenen.
De gele jurk laat ze zien dat ze gefocust en zelfverzekerd is, zowel in haar denken als in
haar gevoel. Ze benadert het leven met vertrouwen, vreugde en flexibiliteit. Ze is in staat
om snelle beslissingen te nemen en kan zichzelf goed uiten. Haar houding is positief en
optimistisch. Haar gele jas vertelt ons dat ze al deze eigenschappen naar de wereld ook
wil uitdragen.
Haar olijfgroene handschoenen laten zien dat ze haar werk wil uitbreiden op een
medelevende en creatieve manier. In haar werk laat ze zich leiden door haar eigen
innerlijke waarheid en intuïtie welke haar de mogelijkheid geven om haar eigen
individuele richting te volgen. Ze is een loyale en consistente werker, niet bang om
nieuwe wegen in te slaan, mits deze niet tegen haar principes ingaan. Haar groene
schoenen vertellen ons dat ze op een oprechte, waarheidsgetrouwe en betrouwbare wijze
vooruit wil in het leven. Ze volgt haar hart en wilt anderen graag tot dienst zijn. Ze
deinst niet terug of voor het aanbrengen van verbeteringen of veranderingen en voor het
nemen van beslissingen
Achter deze succesvolle man staat een ‘kleurrijke’ vrouw!”
Let wel: deze kleurenanalyse is een moment opname, a.h.w. een foto. Voor een
complete film is een colour consult nodig. Beter nog een colourcoachingstraject.
V&D heeft ons de kans gegeven het concept colour coaching in Nederland te introduceren
tijdens de Huishoudbeurs in de RAI. Van deze unieke kans om Thelma van der Werff en
de door haar opgeleide Colour Coaches te ontmoeten is veel gebruik gemaakt.
Heb je deze gelegenheid gemist, dan biedt V&D in de maand maart de mogelijkheid om
in diverse filialen kennis te maken met ons werk. (www.vd.nl/acties) Ook geven we
gratis, net als hierboven, een korte presentatie over de invloed van kleur en een
speedconsult over uw kleding. Een uitgebreid persoonlijk kleurconsult valt buiten de
mogelijkheden, bel me om daar een afspraak voor te maken.
Ik zie je graag voor een colourcoachingstraject en wens je een zonnige maand toe,
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