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Hier een aantal tips en nadenkertjes geven voor

het uitzoeken van de linten en kleuren.

Bij een handvastceremonie kun je meerdere linten in verschillende

kleuren gebruiken. Naast linten kun je koorden, touw, wol, geknipte stroken stof gebruiken. 

Zolang de lengte maar tussen de 1,5 en 2 meter lang is.

Hoe gladder het materiaal hoe sneller de knoop eruit is. En dat willen jullie niet!

De kleuren combinatie die jullie kiezen moeten bij jullie passen, ze staan voor jullie relatie.

Wanneer er kinderen zijn kunnen ze  hierbij natuurlijk helpen. Dat maakt hen extra betrokken bij

jullie ceremonie!

Kies 2 tot 7 kleuren waarbij jullie je thuis voelen en waar je samen Ja! tegen wil zeggen.

Ga op zoek naar kleuren die bij jullie passen. Op internet (en in verschillende boeken) kun je

vinden waar elke kleur voor staat, welke betekenis het heeft. Maar je kunt de kleuren ook op gevoel

uitkiezen; welk gevoel krijg je bij een bepaalde kleur?

Volg hierbij je hart, niet het boekje. 

De kleuren:  
- Wat zijn mooie kleuren die je symbool vindt staan voor jullie relatie? 
- Hebben jullie een speciale kleur bij jullie huwelijk, ontmoeting, mooiste dag die je wilt laten
terugkomen? 
- Heb je een levensbeschouwing of godsdienst waarbij bepaalde kleuren belangrijk zijn?
- Is er een familiekleur die je graag in je koord wil verwerken? 
- Willen jullie de kleuren van de seizoenen erin verwerken? 
- Hebben jullie als koppel bepaalde kernwaarden? Welke kleuren passen daarbij? 
- Welke kleuren herinneren jullie aan de kwaliteit van jullie verbinding? 

Schrijf per lint en kleur op wat de betekenis is voor jullie.

Een uitleg voor kleuren kan zijn. 
 Goud voor plezier en warmte, blauw voor vrede of waarheid, wit voor vergeving of
vernieuwing, rood voor passie, roze voor de liefde, groen voor groeien of vruchtbaarheid,
oranje voor energie, geel voor plezier, paars voor waardigheid of spiritualiteit, bruin voor
werklust en trouw, zwart voor eeuwige verbondenheid, grijs voor stilte en zilver voor
communicatie. 

              Na de viering geven jullie je koord een mooie plek in jullie huis.

Ben je opzoek naar mooie koorden? 
Ik heb een kleine voorraad prachtig gekleurde koorden, 
gemaakt van katoen, super mooi rond en heerlijk zacht. 

Stuur mij een berichtje als je interesse hebt. 


