
Blåt
Lys

               

Forbedrer

Synsområde
Opfanger og fortolker synsbilleder
Afhjælper matematiske - 
og læsevanskeligheder

Afhjælper frustration og depression

           

Forbedrer

Forbindelse øje - hjernes synsområde
Afhjælper vrede, aggressivitet og irritabilitet

Forbedrer

Sanseoplevelser
som berøring, smerte, temperatur samt alle
andre udefra og indefra kommende påvirkninger som:
lyd-, syns-, smags-, farve- og lugteindtryk samt fornem-
melser i muskler, sener, led, hud, slimhinde og tunge.
Afhjælper modløshed samt depression.

Gult 
Lys

Pink 
Lys

Grønt 
Lys

www.temprana.org             www.lonesorensen.com
 

Orange 
Lys

Forbedrer

Bevægelse (motorik)
Motorisk talefunktion
Indsigt og følelser (empati)
Bevidst tænkning
Opførsel 
Væsentlig del af hukommelsen 
Interlektuelle færdigheder

Afhjælper søvnløshed, stress og 
nervøsitet
Afhjælper shocktilstand

Forbedrer

Føle-/bevægefunktionen

Hyper- /hyposensitivitet

Sanser som berøring, temperatur / forandringer, tryk

og smerteopfattelse.

Smagssans

Social integration

Afhjælper indsovnings-
problemer og sorg

Virker beroligende

OG MEGET MERE......................................

Forbedrer

Hørelse
Indlæring
Koncentration
Hukommelse
Tale-/skrivefærdigheder
Afhjælper angst, usikkerhed
samt dyb depression

Rødt 
Lys



FARVETERAPI

Det menneskelige organisme omdanner lys til elektrokemisk 
energi, som aktiverer en kæde biokemiske reaktioner i celler, 
stimulerer metabolisme og styrker immunforsvaret. 

Når huden påvirkes af farvet lys, stimuleres lysfølsomme intra-
cellulære strukturer og molekyler. 

Det anbefales at konsultere en læge, før brug af Farveterapi for at 
modtage professionel rådgivning om, hvorvidt anden medicinsk be-
handling er nødvendig. 

www.lonesorensen.com

Der igangsættes cellulære kædereaktioner, som udløser 
sekundære reaktioner i kroppen. 
 
Farveterapi stimulerer regenerative processer. 
Farveterapi er en form for behandling til forebyggelse, behandling 
og rehabilitering. 
 

Vigtigt!
Oplad farveterapilampen  
i 12 timer inden du begynder 
at bruge den! 
Brug det tilhørende kabel.
Lad aldrig farvelampen køre 
helt tør for strøm. 



 Sikker i brug for voksne, børn og dyr 
 Naturlig, ikke aggressiv behandling og nem at bruge 
 Til selvhjælp 
 Afhjælper emotionelle, mentale og fysiske problemer 

Farveterapi er en fuldstændig smertefri behandling, men det er 
almindeligt, at det prikker eller sitrer svagt i det kropsområde, der 
farvestimuleres. Børn syntes ofte, at det kilder og der kan opstå 
kuldegysninger under og efter farvestimuleringen. Ukontrollerede 
bevægelser af fingre og tæer er også almindeligt.

Reaktioner:

Ved behandling med Farveterapi ses ofte forskellige reaktioner. 
Reaktionerne er kroppens svar på behandlingen og viser, at den har sat 
gang i udrensning af ophobede affaldsstoffer i kroppen og at kroppens 
selvhelende regenereringsprocesser er gået i gang. 

Reaktioner kan være meget forskellige fra person til person og det er ikke 
muligt, at forudsige deres karakter. Styrke og grad afhænger bl.a. af, hvor 
længe sygdommen har varet.

De mest almindelige reaktioner er:

Træthed, øget vandladning, grumset eller mørk urin, øget tarmfunktion, 
udskillelse af sekret gennem næse og svælg, opblussen af gamle 
skavanker, humørsvingninger.
Hvis en af disse reaktioner forekommer, er det en positiv reaktion på 
behandlingen.

De ubehagelige reaktioner aftager gradvist efter hver behandling, 
hvorfor det er vigtigt, at behandlingen ikke stoppes.

Er du i tvivl, kontakt da din terapeut.



Blåt 
Lys

Danske mødre skrev

We love blue light...................

Det blå lys hjalp min søn til at falde i søvn. Jeg brugte blåt lys hver dag i 14 dage 
og nu går det meget nemmere med at falde i søvn.

Jeg har brugt blåt lys mod smerter - direkte på smertestedet. 
Min mor kan mærke smertelindring, når hun får lys på sit dårlige knæ. 



Forbedrer

Føle-/bevægefunktionen

Hyper- /hyposensitivitet

Sanser som berøring, temperatur / forandringer, tryk

og smerteopfattelse.

Smagssans

Social integration

Afhjælper indsovningsproblemer og sorg

Virker beroligende

FREMGANGSMÅDE

1- Rengør det område, der skal behandles med Farveterapi.

Eventuelt tøj skal fjernes fra området, der skal behandles før 
behandling.

2. Ret farvestrålen mod det område, der skal behandles.

Hold lampen i en vinkel på 90 ° og hold en afstand på ca. 10 cm fra 
begge fødder og hænder og mal med lyset langsomt op og ned på hver 
fodsål/håndflade i 90 sekunder.

Ved behandling af ansigtet hold lampen stille 50-60 cm fra ansigtet, så 
hele ansigtet dækkes af lys i højst 4 min.

3. Farveterapi kan udføres en til to gange om dagen fx hver
morgen og/eller aften.
 



Tyktarm

Blindtarm

Tyktarm

Tyktarm

Tyktarm
Lunge

Lunge

Tyktarm

Forbedrer

Tyktarms- og lungefunktion

Vejrtrækning
Forstoppelse
Slimdannelser
Hudproblemer
Næseblødning
Polypper
Skuldersmerter

FREMGANGSMÅDE

1- Rengør det område, der skal behandles med
Farveterapi.
Eventuelt tøj skal fjernes før behandling.

2. Ret farvestrålen mod det område, der skal be-
handles. Hold lampen i en vinkel på 90 ° og
hold en afstand på ca. 10 cm. i 1-2 min. hvert 
område.
Farvestrålen bør ikke bevæges under behandling-
en.
Dæk store områder ved at behandle
dem punkt for punkt, indtil hele overfladen er
dækket.

3.Farveterapi kan udføres en til to gange om 
dagen fx hver morgen og/eller aften.



Gult 
Lys

En mor skriver
JP responderer rigtig godt på den nye Temprana Refleksterapi plan for kommunikation - 
og det på trods af, at jeg ikke kan behandle fødderne på grund af et brud på foden-
jeg har derfor anvendt gul farveterapi på fødderne i de farver/zoner som skemaet angiver - 
alt andet er gjort med hænderne som sædvanligt. 



Forbedrer

Bevægelse (motorik)
Motorisk talefunktion
Indsigt og følelser (empati)
Bevidst tænkning
Opførsel 
Væsentlig del af hukommelsen 
Interlektuelle færdigheder

Afhjælper søvnløshed, stress og nervøsitet
Afhjælper shocktilstand

FREMGANGSMÅDE

1- Rengør det område, der skal behandles med Farveterapi.

Eventuelt tøj skal fjernes fra området, der skal behandles før 
behandling.

2. Ret farvestrålen mod det område, der skal behandles.

Hold lampen i en vinkel på 90 ° og hold en afstand på ca. 10 cm fra 
begge fødder og hænder og mal med lyset langsomt op og ned på hver 
fodsål/håndflade i 90 sekunder.

Ved behandling af ansigtet hold lampen stille 50-60 cm fra ansigtet, så 
hele ansigtet dækkes af lys i højst 4 min.

3. Farveterapi kan udføres en til to gange om dagen fx hver
morgen og/eller aften, i 3-4 minutter eller efter instrukser.
 



Mave

Milt
Mave

Milt
Milt

Milt

Forbedrer

Mave-, milt- og bugspytkirtelfunktion

Immunforsvar
Lymfesystem
Enzymproblemer
Betændelsestilstande
Hævelser
Trøske
Feber
Gylp og mavesyre
Nakkesmerter

FREMGANGSMÅDE

1- Rengør det område, der skal behandles med
Farveterapi.
Eventuelt tøj skal fjernes før behandling.

2. Ret farvestrålen mod det område, der skal be-
handles. Hold lampen i en vinkel på 90 ° og
hold en afstand på ca. 10 cm. i 1-2 min. hvert 
område.
Farvestrålen bør ikke bevæges under behandlingen.
Dæk store områder ved at behandle
dem punkt for punkt, indtil hele overfladen er
dækket.

3.Farveterapi kan udføres en til to gange om dagen 
fx hver morgen og/eller aften, i 4 minutter eller efter 
instrukser.



Rødt 
Lys



Forbedrer

Hørelse
Indlæring
Koncentration
Hukommelse
Tale-/skrivefærdigheder
Afhjælper angst, usikkerhed
samt dyb depression

FREMGANGSMÅDE

1. Ret farvestrålen mod ansigtet, der skal behandles. 
Hold
lampen eller sæt lapmen i holder, i en vinkel på 90 ° og 
hold en afstand på ca. 60 cm i 4 min.

2. Farveterapi kan udføres en til to gange om dagen fx 
hver morgen og/eller aften.



Køns-
organer

Nyrer og blære. Begge ankler!

Nyre

Nyre

Blære

Forbedrer

Nyre-/blærefunktioner

Blodtryk
Øreproblemer
Knogler, negle
Hårtab
Urinvejsproblemer
Udrensning
Lænde- og hofteproblemer

FREMGANGSMÅDE

1- Rengør det område, der skal behandles med
Farveterapi.
Eventuelt tøj skal fjernes før behandling.

2. Ret farvestrålen mod det område, der skal be-
handles. Hold lampen i en vinkel på 90 ° og
hold en afstand på ca. 10 cm. i 1-2 min. hvert 
område.
Farvestrålen bør ikke bevæges under behandling-
en.
Dæk store områder ved at behandle
dem punkt for punkt, indtil hele overfladen er
dækket.

3.Farveterapi kan udføres en til to gange om 
dagen fx hver morgen og/eller aften. 



Grøn 
Lys

ELISA SKREV
Min søn der har Q18 syndrom, har nogle udadreagerende anfald, hvor han er meget selvdestruktiv 
og slår hovedet ind i væggen eller ødelægger ting. Det er meget voldsomt. 
Ved at bruge grønt lys i midten af panden, har det været muligt at dæmpe ham ned i løbet af 5 min, 
således at jeg kan kommunikere med ham og trøste ham, da han er meget ked af det efter et anfald.
Normalt tager det meget lang tid at dæmpe og trøste ham.  

Min søn har fået en Jones fraktur på højre fod. Ved at gå forkert belaster han foden meget på det 
sted hvor frakturen er. Det er ligeledes meget smertefuldt. 
Dette skete en onsdag - han kom på hospitalet og fik et specielt støttebind på. Han måtte gerne gå 
på foden, men de sagde at det gjorde han nok ikke på grund af smerter. Han fik derfor en kørestol 
til rådighed. Han kommer hjem til mig fredag aften i kørestol, hvor han gør hele familien opmærksom 
på at han har ondt i foden (ved hjælp af hans talemaskine). 
Han er ikke i stand til at gå på trapper, så vi sover nedenunder. 
Da han kommer i seng giver jeg ham farveterapi. 
Først grønt lys i panden for at få ham til at falde til ro (han falder i søvn). Bagefter først blåt lys og 
derefter grønt lys på foden (hvor frakturen er). 
Næste dag ser vi en forskel - han tager trappen op til første sal og ned igen flere gange. 
Han færdes på normal vis i huset. 
Jeg har efterfølgende fortsat med at behandle ham med blåt og grønt lys.

Da vi var til kontrol på hospitalet, var de meget forundrede over hvor godt 
foden heler (det kunne ses på røngtenbilleder) 



Forbedrer

Forbindelse øje - hjernes synsområde
Afhjælper vrede, aggressivitet og irritabilitet

FREMGANGSMÅDE

1- Rengør det område, der skal behandles med Farveterapi.

Eventuelt tøj skal fjernes fra området, der skal behandles før 
behandling.

2. Ret farvestrålen mod det område, der skal behandles.

Hold lampen i en vinkel på 90 ° og hold en afstand på ca. 10 cm fra 
begge fødder og hænder og mal med lyset langsomt op og ned på hver 
fodsål/håndflade i 90 sekunder.

Ved behandling af ansigtet hold lampen stille 50-60 cm fra ansigtet, så 
hele ansigtet dækkes af lys i højst 4 min.

3. Farveterapi kan udføres en til to gange om dagen fx hver
morgen og/eller aften.
 



Lever

Lever

Lever

Galdeblære

Lever

Forbedrer

Lever- og galdeblærefunktion

Synet
Muskelsygdomme
Muskelsvaghed
Ledbåndsproblemer
Ledbånd og sener
Udrensning

FREMGANGSMÅDE

1- Rengør det område, der skal behandles med
Farveterapi.
Eventuelt tøj skal fjernes før behandling.

2. Ret farvestrålen mod det område, der skal be-
handles. Hold lampen i en vinkel på 90 ° og
hold en afstand på ca. 10 cm. i 1-2 min. hvert 
område.
Farvestrålen bør ikke bevæges under behandling-
en.
Dæk store områder ved at behandle
dem punkt for punkt, indtil hele overfladen er
dækket.

3.Farveterapi kan udføres en til to gange om 
dagen 
fx hver morgen og/eller aften.



Pink 
Lys



Forbedrer

Sanseoplevelser som berøring, smerte, 
temperatur samt alle
andre udefra og indefra kommende 
påvirkninger som:
lyd-, syns-, smags-, farve- og lugteindtryk samt 
fornemmelser i
muskler, sener, led, hud, slimhinde og tunge.
Afhjælper modløshed samt depression.

FREMGANGSMÅDE

1- Rengør det område, der skal behandles med Farveterapi.

Eventuelt tøj skal fjernes fra området, der skal behandles før 
behandling.

2. Ret farvestrålen mod det område, der skal behandles.

Hold lampen i en vinkel på 90 ° og hold en afstand på ca. 10 cm fra 
begge fødder og hænder og mal med lyset langsomt op og ned på hver 
fodsål/håndflade i 90 sekunder.

Ved behandling af ansigtet hold lampen stille 20-30 cm fra ansigtet, så 
hele ansigtet dækkes af lys i højst 4  min.

3. Farveterapi kan udføres en til to gange om dagen fx hver
morgen og/eller aften.
 



Hjerte

Tyndtarm

Hjerte

Hjerte

Forbedrer

Tyndtarms - og hjerteproblemer

Hjernens funktion / CNS
Talefunktion
Savl
Immunforsvar
Muskelsmerter i lårmuskel

FREMGANGSMÅDE

1- Rengør det område, der skal behandles med
Farveterapi.
Eventuelt tøj skal fjernes før behandling.

2. Ret farvestrålen mod det område, der skal be-
handles. Hold lampen i en vinkel på 90 ° og
hold en afstand på ca. 10 cm. i 1-2 min. hvert 
område.
Farvestrålen bør ikke bevæges under behandling-
en.
Dæk store områder ved at behandle
dem punkt for punkt, indtil hele overfladen er
dækket.

3.Farveterapi kan udføres en til to gange om dagen 
fx hver morgen og/eller aften. 



Orange 
Lys

ELISA SKREV 
Jeg prøver pt med orange lys i midten af panden for at få styr på mit eget homonsysstem - 
da jeg lider af varme fødder. Jeg har behandlet mig selv med orange farve 2 gange nu og 
kan mærke, at fødderne ikke er helt så varme mere. 
. 



Forbedre

Synsområde
Opfanger og fortolker synsbilleder
Afhjælper matematiske - og læsevanskeligheder

Afhjælper frustration og depression

FREMGANGSMÅDE

1- Rengør det område, der skal behandles med Farveterapi.

Eventuelt tøj skal fjernes fra området, der skal behandles før 
behandling.

2. Ret farvestrålen mod det område, der skal behandles.

Hold lampen i en vinkel på 90 ° og hold en afstand på ca. 10 cm fra 
begge fødder og hænder og mal med lyset langsomt op og ned på hver 
fodsål/håndflade i 1-2 min.

Ved behandling af ansigtet hold lampen stille 50-60 cm fra ansigtet, så 
hele ansigtet dækkes af lys i højst 4 min.

3. Farveterapi kan udføres en til to gange om dagen fx hver
morgen og/eller aften.
 



Hormonsystem

Hormonsystem

blodkredsløb

Forbedrer

Hormonsystem - blodkredsløb

Kemiske ubalancer
Vækstproblemer
Seksuel udvikling
Kolde hænder og fødder
Sved hænder/fødder
Stimulerer mælkeproduktion

FREMGANGSMÅDE

1- Rengør det område, der skal behandles med
Farveterapi.
Eventuelt tøj skal fjernes før behandling.

2. Ret farvestrålen mod det område, der skal be-
handles. Hold lampen i en vinkel på 90 ° og
hold en afstand på ca. 10 cm. i 1-2 min. hvert 
område.
Farvestrålen bør ikke bevæges under behandling-
en.
Dæk store områder ved at behandle
dem punkt for punkt, indtil hele overfladen er
dækket.

3.Farveterapi kan udføres en til to gange om dagen 
fx hver morgen og/eller aften.



www.lonesorensen.com

COLOR 
LIGHT

THERAPY
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