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/Hoe beïnvloed kleur producten?

Om deze deelvraag te beantwoordden kingskracht. Dit is waarschijnlijk ook de reden
hebben we een onderzoek gedaan. We waarom mannen aangetrokken worden door
vroegen ons af welke kleur mensen bij rood. Geel maakt ons blij en optimistisch en
blauw zorgt voor rust vrede. Mensen worden dus
wat associëren.
ook niet bewust beïnvloed door de emoties die
de kleuren bezitten.
•
Wasmiddel.
Als mensen een witte verpakking zien of licht•
Groen?
blauw denken mensen vaak richting water
wasmiddel. Als ze een koekjesverpakking deze Tijdens ons onderzoek in de G1A klas was groen
kleur zouden maken zal deze waarschijnlijk veel de meest gekozen kleur waarom? De meeste
kinderen gaven zelf al aan deze kleur stoer te
minder gekozen worden.
vinden. Wat er daar in die klas gebeurde was dat
kinderen het leuk vonden om een kleur te kie•
Manier van denken.
Waarom mensen bij lichtblauw iets anders den- zen die weinig voorkomt bij frisdranken. Om iets
ken dan bij rood komt grotendeels door gewoon- nieuws uit te testen.
tes. Veel dingen die je in het dagelijks leven
tegenkomt herken je door de kleur. Rood is de Geel was bijzonder weinig gekozen waarschijnkleur van zoetigheid omdat dit in siroop zit en de lijk had het een piskleur, hoewel sommige miskleur is van rijpe vruchten. Groen heeft juist het schien hadden kunnen denken dat het Fanta
tegenovergestelde, ook omdat dit in de natuur zo was. Maar onze proefpersonen hadden bijzonder
is. Je merkt dus duidelijk dat kleur iets zegt over snel door dat alle drankjes hetzelfde waren.
een product.
Conclusie.
Wanneer je denkt dat iets zoeter is wordt dit ook •
zoeter. Denk maar aan medicijnen als je denkt Kleur beïnvloed producten doordat mensen
kleuren combineren met ervaringen in het
dat iets werkt werkt het waarschijnlijk ook.
verleden. Wanneer mensen opgroeien in
andere omstandigheden waarbij vruchten
•
Kleur en emoties.
Veel kleuren brengen ook emoties met zich mee. groen zijn als ze rijp zijn was siroop waarZo zorgt rood voor agressie of juist voor aantrek- schijnlijk groen geweest.
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/Moeten paddo’s verboden zijn?

Drugs, alcohol en andere genotsmiddelen zijn al jaren een discussie
in Nederland. Moet het verboden
worden? Vaak moet er eerst iets gebeuren voordat ze het afschaffen.
Maar is het wel terecht moet de
regering bepaalt wat wij mogen en
niet mogen. Moet de regering ons tegen onszelf beschermen?

•

Rode knop-effect.

Is het niet zo dat mensen als ze iets niet mogen
juist dat willen doen. Mensen zoeken dan drugs
in het buitenland. Of maken ze zelf. Dus is het
misschien wel goed dat we in Nederland coffeeshops hebben dan kan alles gecontroleerd
worden.

•
Conclusie.
•
Ongeluk.
Paddo’s mogen van mij legaal zijn, hierdoor is
Na de dood van de franse studente is er veel op- het veiliger en leren mensen hun grenzen kenhef over paddo’s gekomen. Klopt het dat zij door nen. Er wordt minder illegaal op straat gehande paddo’s? De ouders waren daarna boos op deld. Ook moet er goede voorlichting voor zijn
het beleid in Nederland en vonden dat ze deze ook in het buitenland.
niet zomaar in een coffeeshop had kunnen kopen. Of is het gewoon de domme schuld van de
studente. Als mens moet je op z’n minst verantwoordelijkheid voor jezelf zijn. Misschien ligt het
wel aan de ouders of aan de regering in Frankrijk, want je moet grenzen leren kennen. Het zou
kunnen dat er te weinig voorlichting is geweest.
•
Onzin?
Verder is het ook een raar verbod paddenstoelen te verbieden die gewoon ook in het poelbos
staan of zouden kunnen staan. Waar ligt de
grens van wat slecht is. Mensen hebben ook niet
bewezen of die paddo’s echt de aanleiding van
de dood van de 17 jarige studente waren.
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/Wat is waar en waar moet ik aan
twijfelen

Waarheid is soms moeilijk te vinden. Veel
dingen lijk op het eerste opzicht waar maar
als je er goed over nadenkt kun je fouten
vinden. Dingen die eigenlijk helemaal niet zo
‘horen’ te zijn. Over veel dingen zijn nagedacht maar aan veel dingen kun je ook twijfelen.

Zien we hier echt een ‘krachtveld‘ of is het
alleen maar een fototruckje © spookjagers.nl

Om de waarheid te vinden moet je soms gebruikmaken van de werkelijkheden van anderen
en deze vertrouwen. Om de waarheid te vinden
moet je soms filosofisch onderzoek doen en
helder en goed nadenken. Het kan ook zijn dat je
de waarheid kunt waarnemen.
Je kunt twijfelen over de dingen die je niet zelf
hebt waargenomen, deze kun je dus alleen van
andere aannemen. Ook moet je soms twijfelen of
de informatie (Bijvoorbeeld op het internet) niet
beïnvloed is.
Wat waar is weet soms niemand, je weet
alleen wat je hebt waargenomen. En
dit is misschien niet de waarheid. Het is
dus moeilijk de waarheid te achterhalen.
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