
at vertellen kleuren jou? 
Een van de manieren om anders te leren 
kijken, zijn en doen, is door gebruik te maken 
van een van de vijf zintuigen: je ogen. De 
Aura-Soma is een kleurentherapie om inzicht 
te krijgen in ‘verborgen’ gaven, talenten en 
ook uitdagingen. De therapie begint bij de 
intuïtieve keus voor een viertal kleurcombi-
naties uit de ruim 100 Aura-Soma kleuren-
flessen. Dit staat garant voor het begin van 
een aantal rake inzichten. 

Inzichten over wie je werkelijk bent, wat je talenten zijn en wat ervan in de weg 
staat om te leven wie je bent, oftewel je uitdaging. Kleuren zijn een taal, een manier, 
om jezelf met je ziel te laten communiceren. Onbewust weet je heel goed wie je 
bent en wat er nodig is om balans te creëren in je leven en in je werk. Helaas staat 
hiervoor vaak iets in de weg. Te denken valt aan je ego, of aangeleerd gedrag wordt 
dat wel genoemd. De kleuren gaan hieraan voorbij en geven je een prachtige spiegel 
van wat er werkelijk is. Dat raakt. Daarin zit voor mij de verbinding met Touching 
the Community Soul, het aanraken van waar het werkelijk over gaat, voor jou, in je 
werk en in het leven.

Binnen organisaties worden de kleuren veelal ingezet als een vernieuwende metho-
diek om naar mensen, teams en organisaties te kijken. Door kleur te bekennen kun-
nen thema’s als authentiek leiderschap aangesneden worden. Of het nu gaat over 
een team of een hele organisatie, het begint wat mij betreft altijd bij de mens. En 
als de mens bereid is kleur te bekennen dan kan een team of organisatie dat ook. 
Weten wat je kleuren zijn, oftewel (zelf)bewustzijn creëren en vervolgens je kleuren 
daadwerkelijk laten zien, gaan staan voor wie je bent. Daar gaat het over.

Kleur bekennen Sabine Rijssenbeek

Sabine RijSSenbeek

van The Color Company 

raakt mensen met 

intensieve feedback op 

wie ze zijn en wat de 

ziel nog te doen heeft. 

Meer informatie: 

www.thecolorcompany.nl
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‘Als een mens bereid is 
kleur te bekennen dan 
kan een organisatie dat ook’


