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Kend dig selv på farverne! Jette Holm Hent PDF Forlaget skriver: Velkommen til farvernes univers! Vi har
valgt at skrive Kend dig selv på farverne!, fordi vi gennem farverne har fundet et universel sprog, som alle
kan tale.
Alle kender farverne og har en mening om dem. Man er enten vild med en farve, finder den ligegyldig eller
endda direkte forkert.
Hvad de færreste derimod er opmærksomme på, er de signaler, der ligger i de enkelte farver.
Faktisk kan man inddele mennesker efter 7 forskellige farvetyper, og det er lige præcis, hvad vi har gjort.
Har det nogensinde undret dig, at din nabo er vild med motorcykler, fester og fodbold? Imponeres du af din
chefs visionære evner eller trættes du af din mors evindelige pylren?
Så er det måske fordi, at din nabo er rød, din mor grøn, og din chef violet.
Kend dig selv på farverne! kan give dig indblik i flere forskellige personlighedstyper og deres farverige sider.
Det er op til dig selv, hvor dybt du vil gå. Du kan genkende dig selv og din familie eller vælge at bruge bogen
aktivt til at arbejde med din personlighed.
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trættes du af din mors evindelige pylren?
Så er det måske fordi, at din nabo er rød, din mor grøn, og din chef
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