
Persoonlijke kleurbegeleiding

Kleuradvies in woon- en 

werkomgeving

Workshops over de werking

van kleuren

Anton Ebbers (1958) is werkzaam 
als informatie- en automatiserings-
deskundige op een onderwijsinstelling.
Na een persoonlijke zoektocht is hij
gefascineerd geraakt door kleuren en
de invloed van kleuren op ons. 
Hij heeft een opleiding gevolgd 
bij Karin Hunkel in Duitsland (2000) 
als holistisch kleur begeleider. 
Op dit ogenblik verdiept hij zich verder
in de invloed van kleuren op ziekte en
gezondheid.
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‘U bent de kunstenaar die de stoffen

en kleuren naar believen kan mengen

gebruik uw lichaam als pallet

zodat uzelf het kunstwerk bent.’



Welke kleuren trekken je aan…Welke kleuren trek je aan…



Een kleurrijke wereld 
Je ontkomt niet aan kleuren om je heen. Overal kom je ze
tegen: in de natuur, in de mode, in de reclame. Waar je niet
altijd bij stilstaat is dat elke kleur ook zijn eigen werking
heeft. Zo geeft een groen getinte wachtkamer een rust-
gevend gevoel. Kleuren hebben een helende kracht in zich.
Een blauwe sjaal om je keel helpt een opkomende keelpijn 
te voorkomen. 
Ook in het dagelijks leven spelen kleuren een belangrijke rol.
Kleren, meubels, muren, auto’s alles heeft een eigen kleur.
De een voelt zich prettig in een blauwe omgeving en draagt
zwarte kleren, de ander houdt het liever bij groen.



Vraag je je af wat kleuren met jou doen, bij welke kleuren 
jij je prettig voelt? Kan je maar niet beslissen welke kleur je 
je muur zal verven of wat voor kleur kleren het beste 
bij je passen? 
Persoonlijke begeleiding in het vinden van de juiste kleuren
is dan wellicht iets voor jou. Aan de hand van een kleur-
analyse ervaar je wat de verschillende kleuren met je doen.
Je ziet en voelt dat de ene kleur je krachtig maakt en de
andere niet. Zo kom je tot je eigen kleurpalet. 

Is dit voor jou ook een zoektocht?



Je ontdekt wat voor effect kleuren op jou hebben. 
Je krijgt onverwachte combinatiemogelijkheden aangereikt.
Je kunt er een zelfverzekerder en krachtiger gevoel van krijgen.
Je weet wat je aantrekt en in welke kleuren.

Waar kan de zoektocht toe leiden?


