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Kleurenanalyse   [naam] – officiële startdatum 2-3-2018 
 

Door de naam [naam] te verbinden met getallen, komen onderstaande kleurencombinaties van 
de Kleurcode van de Kosmische Mens naar voren. Elke combinatie heeft 3 kleuren, die van onder 
naar boven lichaam/geest/ziel representeren. Je kijkt dus vanuit 3 niveaus naar intentie, 
kwaliteit, presentatie en resultaat van de onderneming. 
 
 

1. Intentie/Doel -> Wat wil je bereiken? 
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oranje 
blauw 

diepmagenta 

Een bedrijf waar men zich op gevoelsniveau afstemt op de 
cliënt/opdrachtgever. Analyseren van de opdracht om daarna 
orde te scheppen en vorm te geven naar een nieuwe situatie. 
Communicatie is belangrijk. Kijk echter wel uit, dat je goed in 
contact blijft met de cliënt, ofwel dat de mind het niet 
overneemt. Alles mag er zijn. 

 

2. Kwaliteiten -> Waarop letten? 
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koningsblauw 
goud 

diepmagenta 

Er is veel kwaliteit aanwezig: goed kunnen luisteren, praktisch, 
daad bij het woord voegend, inzicht geven in oude (gedrags-) 
patronen, goed afstand kunnen nemen waardoor snel overzicht 
ontstaat, betrouwbaar en veel kennis van zaken. 
Let er op, dat je goed naar je innerlijke stem blijft luisteren (je 
eigen-wijsheid), anders komt er ruimte voor het ego waardoor 
onzekerheid en angsten kunnen ontstaan. 

 

3. Presentatie -> Hoe kom je over? 
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koraal 
turquoise 

rood 

Het bedrijf laat vooral haar menselijke kant zien, medegevoel 
voor de ander, invoelend en intuïtief, enthousiast en spontaan. 
Hierdoor kun je op een goede manier overbrengen waar het 
om gaat. Creatieve en concrete oplossingen zorgen dat de 
cliënt niet afhankelijk blijft van het bedrijf, maar zelf weer 
verder kan. 

 

4. Resultaat -> Hoe te doen? 
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oranje 
blauw 

diepmagenta 

Bijzonder is dat deze combinatie gelijk is aan het doel van het 
bedrijf. Om je menselijke kant te kunnen laten zien, is het 
belangrijk om goed naar je gevoel (je buik gevoel) te blijven 
luisteren en zo echt in verbinding met de ander te zijn. 
Houd ook goed in de gaten dat je bij de kern blijft: elimineren 
wat overbodig is en bewaren wat je nodig hebt. 
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Als je bovengenoemde kleurencombinaties bij elkaar neemt, krijg je een totaalbeeld … 

Totaal   Wie is [naam]? 

 

-5- 
 

goud 
koningsblauw 

blauw 

Een eerlijk, betrouwbaar bedrijf, dat betrokken is bij haar 
cliënten. Gaat op het doel af, soepel, beweegt met de stroom 
mee, brengt verborgen zaken aan het licht, geeft overzicht en 
denkt in oplossingen. 
Kernwoorden zijn: motivatie – reflectie – wilskracht - wijsheid 

 
… en een combinatie die achter al de kleuren verborgen is en naar voren mag komen … 

Verborgen   Wat mag naar voren komen? 
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koraal 
turquoise 

rood 

Vaak komt hier een nieuwe combinatie naar voren, maar in dit 
geval komt nr. 3 weer terug. Het is mijns inziens het meest 
essentiële van de onderneming, het menselijke aspect, 
voorbereid op de Nieuwe Tijd waarbij we weer echt in 
verbinding gaan. 
 

 
 

Het valt op dat … 
 
Een ander detail is, dat … 
 
 
Kleuradvies 
Voor de uitstraling van de onderneming adviseer ik … 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tip 
De kleuren van combinatie 2 zijn de kwaliteiten van het bedrijf. Door deze te versterken kom je 
dichter bij nr. 3 en daardoor weer makkelijker bij nr. 4 en 1. 
Als je merkt, dat je persoonlijk moeite hebt met één van deze kleuren of de combinatie, dan is het 
goed om ze bij jezelf te versterken. Dit kan door deze kleuren toe te passen in voeding, kleding en 
omgevingskleur. Kijk ook eens naar de lichte en schaduwzijde van de betreffende kleur, want dat 
kan al duidelijkheid geven over de weerstand. 
Mochten hier vragen over zijn, dan hoor ik het graag. 
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Kleurnummers: 
 
De kleuren in de Kleurcode van de Kosmische Mens zijn de kleuren zoals ik ze zie. Van elke kleur 
zijn er vele tinten en een ontwerper kiest die kleur welke het beste combineert met de andere 
kleuren en het ontwerp. Hij houdt ook rekening met de printkwaliteit van de kleuren. 
Speel met de kleuren, een tint lichter of donkerder is niet het belangrijkste, het gaat om de 
combinatie en de intentie.  
 
 
Lichaam (onderste deel): 
 
Rood – Vuur    
Diepmagenta – Metaal     

Blauw – Water    
 
 
Geest/Ziel (midden en bovendeel): 
 
Oranje    

Goud    

Turquoise    

Blauw     

Koningsblauw    

Koraal    
 
 
 
 
Ik wens je veel succes! 
 
Hartegroet, 
Ineke 
 
 


