


 



 













Paars = Rood en Blauw 
 
Hermes Trismegistos (in Egypte Toth) en ook Jung zagen de dualiteit van corpus (rood) en 
spiritus (blauw) samenkomen in paars. Eenheid in verscheidenheid. Non-dualisme. 
 
Psychologische Kleurbetekenis Paars 
 
 oersymbool: de mysticus, de onbegrijpbare 
 naar binnen gericht 
 geest gericht. 
 emotioneel 
 op introverte wijze naar geestelijke zekerheid zoekend 
 
 

Symboliek Jaargetijde - Betekenis Kleur Paars 
 
Eind winter (maart). Lentemaand. De tijd van voorbereiding op de lente breekt aan. De 
strenge vorst is voorbij; de wedergeboorte van de natuur staat voor de deur. De mens is zich 
bewust geworden dat geestelijke bevrijding een innerlijk proces is, dat niet gezocht kan 
worden in het groepsgebeuren (blauw-violet), maar alleen diep in zichzelf. Men zoekt de 
vrede in het hart en voelt intuïtief (niet meer verstandelijk zoals bij geel-groen) zijn 
bescheiden plaats in het grote geheel van de schepping. Het is niet meer zo nodig anderen 
te ‘bekeren’ (zoals bij blauw-violet). Integendeel, men stelt zich graag ten dienste, offert zo 
nodig eigen belangen op voor anderen of voor het belang van het grote geheel. Men beseft 
dat alles slechts een schijnvorm kan zijn, ook de eigen waarheden. 
Vergelijk: Pasen in de katholiek kerk. 
 

Psychologische symboliek Paars 
 
Betekenis Kleur Paars Kernbegrip 
Het niet-reëele, vaagomlijnde, vervagende, de wereld van de geest (spiritualiteit, het occulte, 
de fantasie). 
 
Psychologische functie 
Overschrijding van de aardse beperkingen; herkenning van de schijnvorm van de dingen. 
 
Psychologische uitwerking 
Vervaging van de grenzen tussen het werkelijke en onwerkelijke. 
 
Psychologische drijfveren 
Losmaking van de materiële wereld en van het ik. 
 
Psychologisch gebied 
Vermogen tot buitenzintuiglijke waarneming. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
De symboliek van het pentagram 
Niet nader te bespreken. Zie ook gulden snede. 
 
 

 
 
 
De symboliek van de witte roos 
De roos is (1) een symbool van de liefde. De witte roos is de 'bloem van licht' die onschuld, 
onvoorwaardelijke liefde en spirituele ontplooiing symboliseert. Door onszelf een witte roos in 
onze verbeelding voor te stellen, maken we contact met het universele licht/bewustzijn 
dat in ons is. De witte roos staat daarom voor echte liefde en puurheid in de geest.  
De roos staat daarnaast symbool voor (2) het geheim, de zwijgzaamheid. Cupido kocht 
Harpocrates om met een roos om zo een einde te maken aan de geruchten dat Venus 
ontrouw zou zijn. Hij werd door Eros/Cupido ingewijd met een witte roos en werd zo de god 
van zwijgzaamheid. Vijfbladige rozen zijn een ornament van biechtstoelen. Een roos werd 
vaak aangebracht op het plafond in vergaderzalen om aan te geven dat wat daar besproken 
werd ‘Sub rosa’  (onder de roos, d.w.z. geheim) diende te blijven. 





 

 

 

Regenboog druppels vallen naar beneden, splitsen het heilige 

licht in zijn delen doordat het licht uit verschillende golflengtes 

bestaat en dus anders breekt op de oppervlakte van de miljoenen 

druppels. De kleurrijke licht stralen komen daarna weer samen 

en verenigen zich in een boog met alle kleuren van het witte 

licht.  

Altijd tegenover de zon, symbolisch voor de hoop die wij tijdens 

ons leven ervaren om weer één te worden met het heilige licht, 

sterk na de splitsing in een nog grotere schoonheid. Te 

aanschouwen aan de horizon maar echter nooit te benaderen als 

zodanig want je perspectief moet behouden blijven om het te 

aanschouwen.  

Regendruppel de perfecte vorm in beweging, zuiver met een 

klein onzuiver deeltje. De Perfecte vorm vallend naar zijn einde 

op de aarde, terug naar zijn bron, eindeloos in zijn cyclus in 

beweging. Soms traag soms op maximale snelheid.  

Lichtstraal uit de zon onderweg naar de andere kant, bijna 

oneindig lang van het licht naar het duister. Een enkele straal 

botst tegen de aarde. Soms bij toeval valt een straal wit licht op 

een regendruppel.  

De Druppel breekt het witte licht en kleuren reizen verder naar 

jou unieke oog. Daar zie je vanuit jou perspectief de regenboog 

de verscheidenheid aan kleuren, breed aan de horizon, met de 

lage zon, in jou rug zie je de hoop dat er binnen toch een eeuwige 

verbinding bestaat.  



 



 

 

 

 
 


