
Farveordbog
Hent bøger PDF

Lene Bjerregaard
Farveordbog Lene Bjerregaard Hent PDF Verdens 1. Farveordbog giver dig redskabet til bevidste farvevalg.
Farvernes signaler taler til vores underbevidsthed, så derfor er det rette farvevalg vigtigt i både tøj, design,
indretning, farvehealing mm. Farveordbog viser dig 100 forskellige farvenuancer og deres universelle

arketypiske signaler - Du kan både slå en farve op og se dens betydning, samt slå en stemning op og se hvilke
farver, der sender dette signal. - Hvorfor betyder "rødt lys" stop og "grønt lys" kør? Hvorfor taler vi om flyets
"sorte box", når den reelt er orange? - Her er 168 ordsprog med farver, hvor farven erstatter en følelse. Disse
farveordsprog og naturens farvekoder viser de universelle signaler, der forstås på tværs af kulturer. Verdens 1.
Farveordbog giver dig svarene på farvernes præcise betydning, samt farve-symbolernes og farve-navnenes
ophav. Det er også en interessant rejse i kulturhistorie. - Farvers basale signalværdi svarer til noder for

musiktoner! Andre bøger beskriver max. 12 farver. NB: Mange farver er justeret i forhold til papirudgaven, så
de nu er mere korrekte. - Bemærk at farverne gengives bedst på en PC-skærm!
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Farvernes signaler taler til vores underbevidsthed, så derfor er det
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mm. Farveordbog viser dig 100 forskellige farvenuancer og deres
universelle arketypiske signaler - Du kan både slå en farve op og se
dens betydning, samt slå en stemning op og se hvilke farver, der

sender dette signal. - Hvorfor betyder "rødt lys" stop og "grønt lys"
kør? Hvorfor taler vi om flyets "sorte box", når den reelt er orange? -
Her er 168 ordsprog med farver, hvor farven erstatter en følelse.
Disse farveordsprog og naturens farvekoder viser de universelle
signaler, der forstås på tværs af kulturer. Verdens 1. Farveordbog
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musiktoner! Andre bøger beskriver max. 12 farver. NB: Mange
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