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HOLISTISK

INDRETNING

Fremtidsrettet
grundig og seriøs
uddannelse

Skønhed vækker sjælens potentialer
Psykologi + Farver + Indretning
Uddannelsen fokuserer på samspillet mellem mennesker og indretning, i samklang med den nye tidsånd.
Hvordan kan vi skabe omgivelser, der giver optimal velvære?
Her kombineres filosofisk åndelig visdom med naturvidenskab og arkitektfaglige redskaber.

Overordnet indhold:
Uddannelsen i Holistisk Indretning er en meget grundig og
seriøs uddannelse. Du lærer en ny holistisk farvelære, der
kombinerer naturvidenskab med filosofi fra både øst og
vest, så du får en helhedsforståelse af et meget omfattende
emne. Desuden får du gode redskaber til at farvesætte ud fra
farvernes kraftfulde virkninger. Du lærer som noget nyt om
kommunikationen mellem underbevidsthed og omgivelserne.
Du får opøvet din farvesans og forståelse af farvers essens
på et dybere psykologisk plan. Du lærer om de universelle
love for harmoni.
Du lærer en ny »psykologisk æstetik«, der styrker din
æstetiske intelligens, og alt det, der skaber positiv energi og
kvalitet i rum. Velvære handler i høj grad om arketyper. Her
forenes spirituelle værdier med materielle kvaliteter! Når vi
omgives om skønhed og harmoni, bliver vi mindet om vores
indre skønhed og harmoni. - Efterspørgslen på holistisk
(bolig)indretning vil stige!
Du lærer din egen indre psykiske »farvepersonlighed« og dit
»farvebehov«, så du kan adskille det fra dine kunders behov.
Du lærer 60 nuancers virkninger og at bruge farver objektivt
til at skabe målrettede stemninger i rum. Du lærer en unik,
men enkel metode til at identificere dine kunders farvebehov
via »dialogbaseret rådgivning«.
Du lærer at argumentere objektivt for dine forslag, og lave
kunderapport. Der tages afsæt i deltagernes egne boliger.
At få farver til at »spille sammen« med den menneskelige
psyke og indrette ud fra perceptions-psykologi, er et seriøst
håndværk, der tager lang tid at lære… lige som det tager lang
til at blive god til at sætte musiktoner sammen som komponist!
Farvernes sprog tager lige så lang tid at lære.

For hvem?
1. For dig med stor interesse for farver, boligindretning og
velvære samt personlig udvikling.
Vil du være på forkant af udviklingen med en helt ny uddannelse, er dette noget for dig.
2. For (indretnings)arkitekter, dekoratører, designere, malere
Feng Shui konsulent mm., der ønsker at supplere sin viden
og øge kompetencerne med nye redskaber til at kvalitetssikre dine farvevalg.

Perspektiver og jobmuligheder
Der er øget interesse for boligindretning og personlig udvikling. Her kombineres begge dele på en unik måde.
Der vil blive stor efterspørgsel på folk med holistisk og
psykologisk tilgang til farvevalg og indretning.

Modul 1 Grunduddannelsen. Lektion 1 - 8
Den består af 7 lektioner + eksamen (8). Fokus er lagt på
boligen. Se kursusprogram.

Modul 2. Lektion 10 - 14
Her lærer du på 4 lektioner + eksamen (14), hvad der skal
tages højde for på sociale institutioner, børnehaver, skoler,
kontorer, kantiner, butikker, restauranter mv. Her inddrages
Gulvdesign og målrettede salgsbreve.

Modul 3. Lektion 16 - 22
Uddannelse til Holistisk Farve-coach
Farver i personlig udvikling
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