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Authentiek leiderschap vanuit verbinding
Kleuren-Wijs is een bewustzijnspad. Het ervaringsgerichte trainingsprogramma zorgt voor 
een stevig fundament, waarop je jouw leven vanuit kracht, liefde en zelfvertrouwen kunt 
opbouwen. We gaan uitgebreid in op de thema’s (zelf-) acceptatie, Liefde en bevrijding van 
oordelen. Kleuren-Wijs zet het denken om van normeren naar waarderen, zodat hoofd en 
hart in verbinding komen.   

Het centrale uitgangspunt en doel van de Kleuren-Wijs filosofie is verbinding met authen-
ticiteit. Verbinding maken met jezelf, met de ander en met de omgeving. Vanuit verbinding 
kan kennis uitgroeien tot wijsheid. 

Hoofd en hart in verbinding  
Ons leven wordt gevormd door onze keuzes zonder dat we het vaak bewust weten.
Er zijn twee grote manieren van keuzes maken: vanuit ons hoofd of vanuit ons 
hart. Ons hoofd heeft ons geleerd te oordelen: goed of fout, zwart of wit. Wat 
denk je dat goed of fout voor jou is? Deze weg van kiezen brengt je verder van je 
innerlijke kwaliteiten af en houdt het (ver-) oordelen in stand.  

Ons hart leert ons te voelen over onze kwaliteiten (én beperkingen). Wat VOEL je 
wat bij je past? Waar voel je vreugde en passie bij? Deze manier van kiezen brengt 
je naar je innerlijke kwaliteiten en innerlijk weten.  

Dit is een van de grote verschuivingen in je levenswijze waar Kleuren-Wijs 
je graag in ondersteunt. Je hart is de verbinder met jezelf, de ander en de 
maatschappij. Hoofd en hart in verbinding. 



Kracht

Van macht naar kracht
Een andere verschuiving die het werken met het Kleuren-Wijs gedachtengoed je 
biedt, gaat over de verandering van leven vanuit macht naar leven vanuit kracht. Je 
ontdekt de weg om vanuit de verbinding met je hart te leren omgaan met jezelf, de 
ander en de wereld. 

Onze missie
Ik ben oké   -  Jij bent oké

Wij zijn samen oké zoals we zijn

Ruimte innemen vanuit eigenwaarde in plaats van angsten
• Veiligheid creëren, waardoor je je eigen plek in kunt en durft te nemen én de 

ander zijn plek kunt geven en gunnen 
• Respect hebben voor je eigen ruimte & de ruimte van de ander

Hoe omgaan met emoties
• Leren loslaten van denken en oordelen in goed en fout
• Luisteren naar de behoefte die onder de emotie zit
• Voor je eigen emoties leren zorgen

Daadkracht leren aanspreken en gebruiken  
• Het pad ontdekken van je hart en de moed ervaren om dit pad te gaan in  

verbinding met de realiteit
Jezelf leren accepteren vanuit je hart in plaats van jezelf opleggen hoe je zou 
moeten zijn

• Respect ervaren voor het uniek zijn van jezelf en de ander
• Verbinding aangaan met jezelf en de ander
• Geven en nemen/ontvangen in balans 
• Verantwoordelijkheid voor eigen gedrag, zonder angst je waarde te verliezen

Communiceren vanuit je hart in plaats van machtspatronen
• Elkaar horen
• Communicatie vanuit gelijkwaardigheid, respect en zonder oordelen 
• Vanuit respect voor elkaar conflicten leren aangaan en oplossen 
• Buigzaam en flexibel zijn zonder jezelf kwijt te raken

Jezelf en de ander zien met de ogen van je hart in plaats van met normerende ogen
• Elkaar zien
• Nieuwsgierig zijn naar elkaars verschillen 
• Elkaar zien en verbinding voelen in de overeenkomsten
• Een helder beeld krijgen van elkaars kwaliteiten en beperkingen

In verbinding blijven met je eigen kracht en  waarden binnen een dualistische, 
oordelende wereld

• Ontdekken dat verschillende waarheden en geloofsovertuigingen naast elkaar 
kunnen leven zonder dat het een beter is dan het andere

Deze verschuiving zorgt voor een stevig fundament waarop ieder mens 
(kind of volwassene) met beide benen op de grond zijn leven vanuit 
kracht, liefde en zelfvertrouwen verder kan bouwen in verbinding 
met de ander en de wereld om zich heen.



Drie boeken Rood: Ruimte, Groen: Liefde 
en Oranje: Gevoel zijn een belangrijke 
bron van informatie. De boeken bestaan 
uit bewustzijnsverhalen met verdiepende 
vragen, waarna de materie middels 
verbindings– en verdiepingsoefeningen 
uitgewerkt wordt. Elk boek bevat een 
uitgebreid hoofdstuk met theorie en 
achtergrondinformatie. 

Meer informatie en achtergronden over de 
Kleuren-Wijs leef-, speel- en werkwijze 
vindt u op www.Kleuren-Wijs.nl

Kleuren-Wijs is geen nieuwe methode, maar biedt je een levenswijze. Leven 
met je hoofd en hart in verbinding en handelen vanuit kracht in plaats van 
macht. Door de ervaringsgerichte werkwijze maak je het gedachtengoed 
eigen en Kleuren-Wijs werkt daardoor perfect als basis in elke leef-, speel- of 
werkomgeving. Je gaat deze levenswijze léven en je verbindt het met je eigen 
unieke vaardigheden of professie.   

Kleuren-Wijs biedt via de Academie transformatietrainingen (ook online), boeken 
en software apps. Daarnaast kunt u terecht bij opgeleide Kleuren-Wijs trainers 
voor informatie, persoonlijke sessies of trainingen. U vindt hun gegevens op de 
website. 

Kleuren-Wijs als fundament voor particulier en professional  

Materiaal

Kleuren-Wijs trainingen en playshops zijn 
altijd ervaringsgericht. De oefeningen en 
praktijkgerichte voorbeelden worden op 
mentaal, emotioneel, fysiek en energetisch 
niveau aangeboden en uitgewerkt. Zo 
kun je het gedachtengoed integreren in je 
eigen levenswijze. De materie wordt op een 
speelse, plezierige en kleurrijke manier 
verbonden en verdiept. Met Kleuren-Wijs 
voeg je hart en hoofd samen.    
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