Den ny tids farvelære - Farvers 12 planer
Lær at afkode information i farver/nuancers energi og bruge det i din udvikling!
Den nye tid fordrer en ny tilgang til farverne. Uanset hvor længe, du har hørt/læst om farver, vil du kunne
lære mere i en helt ny viden, som er kanaliseret til mig gennem ca. 25 år. Desuden er mere end ½-delen af
den gamle viden forkert eller mangelfuldt beskrevet. På mine kurser kan du lære denne nye viden + få nye
metoder til at lære dig selv bedre at kende via farverne, samt integration af ”skygger” på en blid og effektiv
måde, samt hvilke farver, der styrker din energi. Noget du kan have glæde af resten af dit liv. 
Min forskning i farvepsykologi har endelig ført mig til den indsigt, at der er i hvert fald 12 vigtige niveauer,
man kan forstå farver ud fra, og de er alle forbundne. De fleste bøger beskriver kun farver ud fra 1-3 af
disse planer, og det er derfor en udbredt opfattelse, at dette er den eneste viden, som findes. Den ny tids
farvelære forbinder alle disse områder, og er beskrevet i: ”Den nye helhedsfarvelære”.
Mine åndelige guides har lært mig, at farvernes arketyper afspejler basale processer i universet – både det
ydre og indre univers. Ligesom elementerne findes i os som arketyper, således gør farverne. For at kunne
drage større fordel af farverne, må du lære om farvernes rene arketyper og kunne afkode deres energi. Det
er vigtigt at forstå, at selv små nuanceforskelle giver en anden energi og dermed andet signal og påvirkning!
Farver er ofte beskrevet som ”mystiske”, der ikke lader sig beskrive præcist. Mange har i tidens løb forsøgt
at afkode farvernes essens, men det er ikke sket før nu i: ”Farveordbogen – 100 farvers skjulte universelle
signaler” – en afkodning af 100 nuancers energi og oversættelse til signaler; lidt som nodesystemet for lydtoner. Denne viden er ikke frigivet til os før nu, og derfor har der hersket stor forvirring om farvernes basale
betydning i andre bøger, hvor der er iblandet kulturelle og personlige betydninger.
Jeg håber denne inddeling vil bringe mere klarhed og forståelse for, at farver og deres betydning for os er
meget større, end de fleste tror. Vil man virkelig forstå farver, skal man forstå alle disse 12 planer i dybden:
Farvers fysiske univers:
1. De visuelle relationer (= almindelig farvelære m. farvecirkel, farvers synsforskydning mm.)
2. Naturvidenskabelig (bølgelængder, frekvens mm)
3. Kvantefysisk (foton-energi)
Farvers symbolske betydninger
4. Symbolik i fast materiale (kunst, religion mm), som ofte er kulturelt betinget
5. Sproglige metaforiske udtryk (overført betydning), har oftest afsæt i universel arketypisk betydning
6. Individuelle tolkninger/betydninger
Farves påvirkninger:
7. Fysiologiske/biologiske
8. Følelser/psykologiske
9. Chakra-energi/sjæleligt
De indre farver:
10. Din farve-personlighed (dine personlige egenskaber)
11. Dit farvebehov, der stimulerer din personlige udvikling
Naturens farver:
12. Regnbuen, himlens og planters brug af farvesignaler (som vi er kodet til at reagere efter)
Dette leder til bedre brug af farvers energi:
A. Dekorativt til glæde i den fysiske verden (skønhed stimulerer sjælens potentialer)
B. Personlig og Åndelig udvikling
C. Terapeutisk behandling for helbredelse/harmoni (fysisk som psykisk)

Den ny tids Holistiske farvelære indeholder alle de 12 planer. Jeg integrerer desuden filosofi.
Mine kurser giver indsigt i en eller flere planer med ny viden, du kan få glæde af resten af dit liv.
Er du ”vild med farver”, så se kurser, forskning og bøger på min web: www.lb-colourconsult.dk

Du kan kun få denne spændende nye viden hos farveforsker Lene Bjerregaard

