Lene Bjerregaard
Arkitekt, farveforsker, psykoterapeut,
drømme- og tegneterapeut, forfatter.
Tlf. 86 10 90 75
lene-bjerregaard@mail.tele.dk
www.lb-colourconsult.dk

Forfatter til:
•

Brug Farverne Bevidst  (udsolgt, se bibliotek)

•

Farver & Stemninger – indret efter dit farvebehov

•

Farveordbog – 100 farvers universelle signaler

•

Den ny helhedsfarvelære - syntese af videnskab og filosofi

•

Holistisk helsebringende indretning (ny bog på vej)

Helt ny indretnings-filosofi for øget velvære, der Kombinerer:
Bio-psykologi + Farver + Design + Psykologisk æstetik +
Videnskab + Kvantefysik + Indretning
Om Lene Bjerregaard
•

Har undervist i mere end 20 år

•

Har forsket i farver i 25 år

•

Har udviklet en ny Holistisk Farvelære, der integrerer
naturvidenskab og filosofi

•

Har arbejdet med spirituel udvikling i 34 år
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Farver - design - psykologi - helse-æstetik
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Holistisk Indretning

Spirituel Farvecoach

Smukke omgivelser stimulerer sjælen
Uddannelsen giver dig den nyeste viden om samspillet mellem mennesker
og indretning ud fra kvantefysik og dybdepsykologi, i samklang med den nye
tidsånd. Det er en ”søster” til Feng Shui. I Holistisk Indretning kombineres
filosofisk åndelig visdom med naturvidenskab og arkitektfaglige redskaber.
Du kan ikke lære dette andre steder! Undervisningen er på fagligt højt niveau.
DU LÆRER BL.A.:
•

Målrettet holistisk farvepsykologi

•

Omgivelsernes psykologiske indvirkninger

•

Metode til at kvalitetssikre farvevalg ud fra objektive kriterier

•

Ny “dybdepsykologisk æstetik” for øget trivsel

•

60 Farvers arketypiske, universelle signaler

•

Spirituelle universelle principper for harmoni

•

Mennesketyper, stilarter og farvepaletter

•

Din indre “farvepersonlighed” og betydningen for dine
professionelle farvevalg

FOR HVEM?
•

Alle med stor interesse for farver og indretning, samt indretningsarkitekter,
designere, malere, dekoratører, Feng Shui-konsulenter o.lign. der ønsker
at opkvalificere sine kompetencer, samt få nye redskaber til at
kvalitetssikre farvevalg og indretninger.

Indsigt i farvernes dybere arketypiske væsen er også
kilde til indsigt i større livsvisdom
FOR HVEM?
•

For dig, der ønsker en dybere viden om, hvordan man kan bruge farver
til at styrke den personlige vækst via seriøs farvepsykologi

•

Du vil lære forskellige metoder til at kontakte det ubevidste (drømme,
tegninger, meditation, kinesiologi-test, eventyr mm), samt spørgeteknikker
så du undgår at trække egne projektioner ned over kunden

•

Du vil lære at forstå ”det personlige farvebehov” og farve-personligheder
på dybere planer

Lene Bjerregaards forudsætninger
•

Har altid interesseret mig for dybdepsykologi og filosofi

•

Har haft bevidst kontakt med egen åndelig guide i 22 år

•

Har arbejdet med egen spirituelle udvikling i 35 år

Typiske elev-kommentarer:
•

“Det er overraskende, der er så meget at lære om farver”

•

“Uddannelsen har givet meget mere både fagligt
  og personligt, end jeg regnede med”

MODUL OPBYGGET UDDANNELSE
1-årig grunduddannelse: Holistisk boligindretning.
Modul 2: Skoler, kontorer, butikker mv.  
Kursister ser på farver

Spirituel Farvecoach. Farver og personlig udvikling.
Kontakt for flere informationer og udførligt program for uddannelsen

Se mere på: www.LB-Colourconsult.dk

