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Din farvepsykologi tager udgangspunkt i en psykologisk farvetest, som man i bogens første del selv foretager
ud fra indlagte farvekort.

Andel del af bogen er en personlighedsanalyse, hvor man med udgangspunkt i farvernes betydning, Jungs
arketyper og scoringerne fra testen i første del, får information om sin personlighed.

Tredje del er farveterapi, hvor man præsenteres for forskellige metoder til at arbejde psykologisk med de
erkendelser - og måske vanskeligheder - der dukkede op i anden del.

Med udgangspunkt i yderligere fire farveskalaer, inspireret af farve- og stilsystemet Color Me Beautiful,
rummer tredie del også metoder til at integrere farverne i sit liv med henblik på at opnå en mere harmonisk

tilværelse.

Indlagt i bogen er en CD med bogens meditative og terapeutiske øvelser indtalt af forfatteren.

Bogen er skrevet i psykolog Birgitte Hultbergs sædvanlige direkte og letforståelige stil, og henvender sig til
enhver med interesse for farvers betydning og deres indvirken på psyken.

Med indlagt farvekort og lyd-CD.
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