Modul 3 – Studie-program til Spirituel Farvecoach

(08-04-2010)

Spirituel Farvecoach handler om den ”indre psykiske indretning”. Dit kendskab til det ”personlige
farvebehov” øges og din kreative og spirituelle intelligens stimuleres.
Indsigt i farvernes væsen, er også kilden til indsigt i større universel livsvisdom – en fortsættelse af
Forskolen. Farver kan både bruges til selverkendelse og til selv-healing.
Her sættes fokus på det væsentlige i personlig og spirituel udvikling: Bevidstgørelse af ”skygger” og
transformation af disse, så de ikke ødelægger dine relationer til andre via konflikter.
Du lærer flere redskaber til at kontakte sjælen, så du bliver bedre til at lytte til dens vejledning.
Uddannelsen accelerer din spirituelle proces og kontakt til din kerne. Du styrker dit selvværd, lærer
at hele gamle ”sjæle-sår” samt healende kommunikation, som vil få stort effekt på dit liv fremover!
Om MIG: Jeg har beskæftiget mig med psyko-spirituel udvikling i over 33 år. Jeg er både psykotegne- og drømme-terapeut, samt farvecoach med over 22 års erfaring i undervisning.

Lektion 16
- Hvordan fungerer tegneterapi og hvilke faldgrupper er der? Livet er et spejl hvert sekund, men hvordan
bruge projektioner som kilde til personlig vækst, frem for konflikt? Hvad er forskellen på en ubevidst
projektion og neutral konstatering? - Underbevidstheden og energi-kommunikation på kvanteplanet.
- Hvordan udveksler vi energi ? Hvordan ”stjæler el. låner” vi energi fra hinanden? De 5 energi-suger-typer.
- Hvordan skabes positiv energi både enkeltvis og i grupper? Hvordan virker meditation?
- Vi undersøger ”Offer-rollen” og hvad der ligger bag vrede. Du introduceres til spirituel konflikt-løsning og
healende kommunikation. Om tilgivelsens healende virkning både fysisk og psykisk.
Læs ”Den 9. indsigt” til næste gang. (bogens budskab + DVD er stadig aktuel)

Lektion 17
Vi ser på skyggen: ”Dommer/Kritiker/Anklager-rollen” + healing-øvelse af din ”indre dommer.”
- Intro til drømmetydning.- Om de 5 basale følelser (sorg, vrede, misundelse, frygt og kærlighed/glæde).
- Krop-psyke-relationen: Psyko-neuro-immonologi. - Hvordan bruge din misundelse konstruktivt? - Hvorfor
hæmmer frygt din udvikling? Forskellen på at elske sig selv og egoisme. - Debat af ”Den 9. indsigt.”
Læs ”Referat af De guddommelige samtaler” til næste gang. Se evt. også DVD.

Lektion 18
Teknikker til forståelse af symboler og drømme. Integration af din Hade-farve. Tegning og forståelse af
”skygge-sider” samt af dit ”indre landskab.” – Vi ser på ”kollektive skyggesider”.
- Vi undersøger ”Hjælper-rollen”. Hvad er en god hjælp …og hvordan undgår du at trække egne projektioner
ned over kunden? Om rollen som Farve-coach. Hvad afspejler dine kunder af dig selv? Hvad kan vi lære af
de ”besværlige” kunder? - Læs ”Snehvide og de 7 små dværge” til næste gang.
--

Lektion 19
Dybde-psykologisk tolkning af eventyret om ”Snehvide”. Hvad symboliserer bl.a. de 7 små dværge? Hvilken
”Farve-personlighed” har de? - Hvad er ”sjæle-sår”? - Hvordan opdage og heale ”sjæle-sår” og karmaer?
- ”Bevidst Intuitionstræning” af andres ”farvebehov”. - Kinesiologisk farvetest af tøjfarver.
Læs: ”Matthew – fortæl mig om himlen” til næste gang.

Lektion 20
Din farve-personlighed i samarbejde. Fælles tegning af gruppens energi og analyse af denne. Drømmeanalyse. Dine aktuelle chakrafarver og dine farve-batterier. Om chakraernes samarbejde.Træning i at se aura.
Hjertets energifelt og ”hjertets intelligens”. Debat af bogen: ”Matthew – fortæl mig om himlen”.
Læs ”Samvær med Gud” til næste gang.

Lektion 21
Kontakt til dit ”Højere Selv”. Hvordan give fra hjertet? Ego’ets og chakraernes funktioner. – Hvad
kendetegner den ”nye tid”? Hvordan kende forskel på sjælens og dine åndelige vejlederes stemme?
Debat af : ”Samvær med Gud.”

Lektion 22
Teoretisk og praktisk eksamen.

NB: Ændringer kan forekomme undervejs!

