Styrk dig
selv og dit
hjem og få
indsigt i
farvernes
kraftfulde
virkning
Denne dag går vi på
opdagelse i farvernes
spændende univers, og
du lærer om farvernes
betydning og indvirkning
på os. Du får redskaber,
der sætter dig i stand til
at bruge farverne bevidst
i din boligindretning, så
du kan skabe lige netop
den stemning i dit hjem
du behøver for at få det
liv, du drømmer om.

Du lærer
•
•
•
•
•

Hvordan du skaber forskellige stemninger i indretningen. Gennem
øvelser lærer du om farvesammensætninger og farveharmonier.
Hvordan farverne virker på rum og mennesker?
Hvordan du løfter energien i rummene ved hjælp
af farver?
Du lærer dit eget farvebehov og farvepersonlighed at kende.
Du lærer at skelne mellem dit eget
farvebehov og din kundes.

På workshoppen får du
•
•
•
•
•

En omfattende oversigt over farvernes grundsignaler til inspiration,
når du skal indrette og til personlig styling.
Bogen ” Den nye helhedsfarvelære” af Lene Bjerregaard.
Kendskab til Farveteori og farvepsykologi.
Et indgående kendskab til NCS farvesystemet (Natural Colour
System).
Indsigt i hvordan Helle bruger farver i sit arbejde som indretningsog feng shui konsulent.

På workshoppen kommer
du til at farvesætte dit drømmesoveværelse og et rum
mere efter eget valg. Efterfølgende ser vi på om de
farver du har valgt passer
til din farvepersonlighed og
giver dig styrke og glæde.
På workshoppen arbejde vi
også med NCS farvesystemet og gennem øvelser
lærer du at læse farverne. Vi
ser på om farverne er klare,
dæmpede eller mættede.
Du lærer hvor farvetonerne
ligger i nuance-trekanten,
så du kan bedømme, hvor
meget hvidt, sort og kulør
farven indeholder.

Underviser på workshoppen er Helle Nielsen fra Indretningsfirmaet
Lyse rum. Helle er uddannet Indretningsarkitekt, Feng Shui konsulent
og Farve/Holistisk Indretningskonsulent og Seniormaster i Tao Geomanti.
Helles store passion for indretning og farver skinner igennem i hendes
arbejde som indretnings- og Feng Shui konsulent, hvor hun skaber
levende rum, der inspirerer og begejstrer.

Søndagden
d. 7.
februar
20162015
eller fra
Lørdag
d. 30.
april 2016
Dato: Lørdag
12.
september
kl. 10:00
– 17:00.
Hvidehus,
Valbygårdsvej
64 A,Shui,
2500Rosenkrantzgade
Valby.
Sted: Nordisk
Akademi
for Lotus Feng
16 C, 8000 Århus C.
Pris: 1575,- kr.
Med i prisen er bogen ” Den nye helhedsfarvelærer” af Lene Bjerregaard, kursusMed i prisen er et spændende kursus-materiale samt te, kaffe, frugt og kage.
materiale samt te, kaffe, frugt og kage.

Tilmelding: til Karin på 28 34 96 33 eller via www.fengshui.dk under kontakt.
Workshop gebyret på 1575 kr. betales ved tilmelding, og derefter er din plads sikret.
Vi glæder os til at se dig.
Glade
hilsner HelleHelle
Nielsen
og Karin
Jensen
Glade forårshilsner
Nielsen
og Karin
Jensen

