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Igangsættende , varm og nytænkende 
 
Kommer alle farver fra 
lyset i det fjerne 
strålende og hvid og klar 
som en kæmpestjerne? 
 
Sådan indleder Eva Matjeka sin debutbog, Hvor kommer farverne mon fra ?,  en smuk poetisk børnebog, skrevet 
som  rimvers. Bogen er et festfyrværkeri i  skønne farvebilleder, illustreret af kunstneren Vif Dissing.  Det er som om 
alle ordene får deres helt egen farve og med farven følger ofte en lyd. 
 
Det er en velkendt psykologisk faktor at farver indvirker på vores sind i alle døgnets vågne timer, vi påvirkes alle 
sansemæssigt og emotionelt  af hvilke farver, vi omgiver os med. Derfor er denne børnebog så vigtigt, fordi den  
sætter børnene i gang med at bruge fantasien, giver dem  inspirationer til, hvad de selv  kan skabe via farver og måske 
lære, hvordan de kan skabe  glæde for sig selv og andre via farver. 
Eva Matjeka sætter med bogen børnene i  gang med at tænke flere af de helt store universelle skabende tanker. Bogen  
egner  sig derfor strålende til højtlæsning fordi den er som skabt til en dialog mellem mor, far og barn, ligesom den er 
særdeles velegnet  til undervisningsbrug.  
 
Stort til lykke til Eva Matjeka og forlaget Facet- www.forlaget-facet.dk 
 
Det er med stor forventning  jeg ser frem til Eva Matjekas næste bog. 
 
Af Merete Gundersen, siq-terapeut, jan. 2005- www.siqintelleigens.dk 
 
Skøn livsglad børnebog!! 
 
Jeg har lige læst børnebogen: Hvor kommer farverne mon fra af Eva Matjeka. Det er utrolig, så glad jeg bliver, hver 
gang jeg slår op i bogen, og læser Evas smukke og livsglade rim, om farverne og deres betydning! Der er så meget lys 
og healing i denne bog, og jeg kan på det varmeste anbefale bogen til alle, som ønsker at integrere farverne, 
livsglæden, spontaniteten og barnets umiddelbare oplevelser i deres liv.. For alle børn og alle os voksne, som elsker at 
blive glade indeni... 
Mariah Nielsen, pædagog, 10. november 2004 
 
 
En esoterisk børnebog 
 
En børnebog, som beskæftiger sig med den bagvedliggende virkelighed. Det møder man ikke hver dag.  
En oplæsningsbog til førskole- og indskolingsalderen, som har en duft af Halfdan Rasmussen sine steder, og er 
underfundig, lys og med livsglæde.  
 



Den opfylder kravene til en god børnebog: Børnene forstår den og bjergtages af de umiddelbare observationer, som de 
selv har lagt mærke til og nu får sat ind i en større sammenhæng. Og de voksne fanger de små glimt af en højere 
virkelighed, som indgår enkelt og ligetil. Illustrationerne passer glimrende til den letflydende poesi.  
 
Digtene relaterer - ifølge forlaget - til menneskets indre chakrapunkter og tilhørende energier. Og skabningens 
mysterium - og skaberen - inddrages sågar. .. og mon hvide stråler står/som en krans om vores hår? 
Gunnar Hansen, 13. november 2004  
 
 
Farver til eftertanke!! 
 
Jeg blev af vores skolebibliotekar bedt om at afprøve: Hvor kommer farverne mon fra? på en klasse.  
Jeg er i øjeblikket klasselærer i 1. klasse og valgte den, selvom jeg ved første gennemlæsning var lidt skeptisk m.h.t., 
om aldersgruppen var hensigtsmæssig.  
Min skepsis blev eftertrykkeligt gjort til skamme!  
 
Klassen er over middel i uro, under middel i koncentrationsspændvidde. Men her oplevede jeg lydhørhed. Der blev 
lyttet, og ved den efterfølgende snak kunne jeg spore mange associationer og refleksioner hos de små 6-7 årige piger 
og drenge.  
Reaktionerne var alle positive. De faldt for sproget, rytmen, sanseligheden, det store i det små.  
De mange umiddelbare tilkendegivelser vidnede om en oplevelse, der havde sat spor og undren i de små hoveder 
 
Man skal ikke undervurdere mindre børns evne til at kende kvalitet, når de ser den!!!  
 
Aldeles anbefalelsesværdig.  
Slutteligt skal nævnes, at nogle af børnene straks selv lånte bogen på biblioteket, da den blev købt hjem. 
Karina Bott, lærer 18. november 2004 
 
 
Et glædeligt budskab 
 
Man kan ganske enkelt ikke være sur eller ked af det når man læser de dejlige digte og ser de tilhørende billeder. Det 
går dybt ind og forvandler enhver mørk følelse. Den går lige ind hos mange børn, jeg har endda set børn på 11-12 år 
være optaget af at læse i den. Lad os få lidt flere af den slags glade budskaber! 
Bodil Egeberg, 22. november 2004 
 
Nyhed til Børn og Voksne 
 
Hvor kommer farverne mon fra? Denne bog læste jeg med min søn på 7 år til stor glæde og fornøjelse for os begge!!! 
Han var vild med den, først og fremmeste fordi det er en rimebog, men også fordi der var billeder relaterende til de 
forskellige farver vi læste om i versene. Egentlig byder bogen på mange gode ting henvendt til børn! - Fra 7-års 
alderen kan de selv læse, og den er letlæselig, den giver information om farverne vi ser i regnbuen, og som ses via 
lyset der strømmer igennem en krystal - men som også relatere til vores energicentre og de tilhørende ting i livet - den 
rimer hvad børn i den alder godt kan lide og som gør at de husker det der står - og til sidst men ikke mindst, der er 
sjove billeder som hele tiden kan få barnet til at associere til noget dybere og tilsvarende. 
Der findes så mange bøger til voksne i dag, som relatere til vores alternative verden, os der arbejder med det, og som 
har børn fortæller og forklare vores børn om det vi oplever, vores spirituelle billede af verden som bliver til noget 
naturligt i deres liv - men bøger til børn om disse ting - ser vi ikke så ofte - jeg kan kun anbefale denne bog, min søn er 
meget "spirituel" og her kunne han pludselig relatere sin egen viden med det der var vist og stod skrevet i bogen, det 
blev pludselig "helt normalt". 
Den er ikke højtflyvende men sød og kærlig, og den tid det tager at læse, kigge og tale om bogen sammen med dit 
barn er det hele værd! 
 
Dorthe Fladholt Nielsen – 2004 


