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Szeretettel köszöntelek, remélem izgalmasan telt a heted. Folytassuk!  

Hogyan történik a színválasztás? 

 
Fotó: Internet 

 

Életbe lép a szimpatikus rezonancia elve: ez a kvantumfizika egyik alaptétele. 

Lényeg, hogy az egyforma vagy hasonló objektumok (melyeknek rezgésszáma, 

hullámhossza egymáséhoz közel áll) hatnak egymásra.  

 

Minden vonzalom, vonzódás, „megmagyarázhatatlan” találkozás ebből adódik. 

Levonhatjuk a következtetést, mely szerint alapjában véve a szín és választója között 

nincs is különbség. 

 

A színezéshez azokat a színeket használjuk, amelyikek tetszenek. Ami úgy igazán, 

belülről hív.  

A választott színek és azok kombinációi a színezőtől függ. Az ő választása, az ő 

„tükre”. 

 

Nem egy egyszerű, hétköznapi tükör ez, hanem egy olyan, amiben Lelkünket látjuk a 

maga tiszta, nyitott valóságában, behatolva valódi énünk birodalmába. 

 

A Lelkünk meg fogja mutatni, mit akar közölni, mi meg értelmezzük, dekódoljuk azt. 
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Megfigyeltem több Kliensemnél, hogy az ábrák színezése között is hasonlóság volt 

felfedezhető. Ezáltal teljesen meggyőződtem arról, hogy a színezés pillanatában 

egyértelműen milyen konkrét érzelmek, érzések, érzetek járták őt át.  

 

Saját élmény a színválasztásról: 

 

Előfordult például olyan napom, amikor kimondottan arannyal akartam színezni. 

Egyszerűen azt éreztem, ha ezt nem tehetem meg, sikítok!  

Természetesen az arany ceruzám elfogyott, nem is volt otthon másik. Így 

felkerekedtem és begyalogoltam a városba csak és kizárólag egy darab aranyszínű 

ceruzáért. Amint megvettem, megnyugodtam. 

 

Előfordult olyan is, leültem a fehér lappal a szokásos kis menetem szerint. Néztem a 

ceruzákat és egyszerűen beszippantott a magenta. Alig akartam letenni.  

Miért is? Mert éppen ott tartottam. (Hogy hol is? Hamarosan te is megtudod. ) 

 

 

Ennyit szántam bevezetőnek, most térjünk rá a módszerre. 

 

 

Mielőtt elkezdenénk, még egy fontos gondolat, amit nem szabad elfelejtenünk és 

nem szabad kudarcként megélnünk.  

Személyes tapasztaltként említem meg. Én egy született lelkes segítő vagyok és 

bizony sokszor beleléptem ebbe a csapdába. 

 

Megtanuljuk a technikát, tudjuk értelmezni, „olvasni” a Lélek üzenetét. Miután 

magunkon kipróbáltuk és elnyerte tetszésünket, természetes dolog, hogy másoknak 

is meg szeretnénk mutatni, segíteni vele rávilágítani a teendőire. Viszont tudomásul 

kell vennünk, hogy hiába jó egy módszer, hiába jó a konzulens, ha a segítséget kérő 

nem akar változni, változtatni. Tudjuk, megmutathatnánk neki az irányt, de 

erőszakkal nem lehet. 
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Ilyenkor nem tehetünk mást, mint engedjük, élje meg, amit kell, amit választ. Hisz 

neki ez fontos a továbblépéséhez, a fejlődéséhez. Fontos tiszteletben tartani 

Kliensünk választását, a szabad akaratát, a döntését. 

Van egy jó idézetem, megérted. 

 

 „ A kék égen vonuló fehér felhők…”  

Forrás: Internet 

 

„A kék égen vonuló fehér felhők családja két csoportba oszlik: az egyik oldalon 

a felhők nagy tömege meleg déli célt tűzött ki. Ők nagyon sokat szenvednek, 

amikor a szél északra, nyugatra vagy keletre fújja őket. 

 

A másik oldalon van egy kis csoport, amely felismerte, hogy az ő rendeltetése, 

mint felhőé az, hogy a szél hajtsa. 

 

Nekik nincs céljuk, illetve csak egy, az útjuk, a rendeltetésük: a szél követése - 

és így mindig harmóniában vannak önmagukkal meg a céllal. De a nap végén 

minden felhő ugyanazon a helyen van. 

 

Ez a felhők és az emberek választási szabadsága.” 

 

       Rüdiger Dahlke: A mandalák világa 

 

Nos, vágjunk bele, bemutatom a színelemzést, mint önismereti technikát, ami 

segít minket abban, hogy meglássuk, megértsük Lényünk tudatos és tudattalan 

szinten lejátszódó eseményeit a múlt, a jelen és a jövő tekintetében. 
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Itt most fel is hívom a figyelmedet arra, hogy ez NEM JÓSLÁS és nem a régmúlt 

kutatása, elemzése, persze esetenként az is előjöhet. 

 

A múlt ebben az esetben, tapasztalataim szerint lehet egy nem régi, nem a távoli 

múltban, hanem csupán egy – két nappal ezelőtti esemény is, ami bennünk 

lejátszódott.  

 

 

A jövő pedig lehet egy akármilyen esemény hatására megváltozott lelkiállapotunk 

képe talán a színezést követő másnap is. 

 

Mondok egy példát a saját színezésem elemzésével kapcsolatosan. 

Elkészítettem a feladatot, kielemeztem.  

 

Kaptam egy választ, mely szerint a „jövő traktusban”, a lap jobb felső részén (na, de 

nem megyek előre) az alkalmazott szín arra mutatott rá, hogy tisztázódni fog egy régi 

ügyem, ami szomorúságot okozott korábban.  

 

Másnap, igen, pontosan! Másnap egy régi barátnőmmel tisztázni tudtam a 

félreértéseket, amik kettőnk között voltak, és ami engem nagyon bántott. 

 

 

Tehát, ezek nem jóslatok, hanem a Lelkünkben, legmélyen belül élő érzések, 

érzelmek kivetülése a papírlapra a színes ceruzáink segítségével. 

 

 

Amiket most leírok, azt elsőként te készítsd el és elemezd is magadnak!  

 

Nagyon fontos, hogy megértsd, miről is van szó. Ezt fogod Te is elkészíttetni az 

érdeklődőddel, tehát meg kell tapasztalnod, milyen is végigmenni a gyakorlatokon. 

Rengeteg kérdést fel tudnak ám tenni és arra neked tudnod kell a választ. 

 

Először is szerezd be a színes ceruzáidat, amikkel dolgozni fogunk: 
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vörös (V)    sárga (S)    kék (K)    narancs (N)    zöld (Z)    lila (L)   arany (A) 

 

olajzöld (O)   királykék (KK)   magenta (M)   türkiz (T)   korall (K)    rózsaszín (R)  

 

tiszta (vagyis fehér- nem fontos ceruzát használni, hagyd üresen, „tisztán”)   

 

 

 

Én mindegyik ceruzámra ráírtam a színét (Kis cetlit vágtam, feliratoztam, majd 

átlátszó ragasztószalaggal rárögzítettem) és egy külön tartóban kaptak helyet, nem 

vegyítettem a többi közé.  

Bármikor színezek, vagy színeztetek, mindig ugyanazokat a színeket használom, 

nem keverem össze őket. 

Így könnyebb és egyszerűbb lesz. 

 

 

FONTOS!  

Fogalmazd meg kérlek, pár mondatban (lehet több is, ahogy jólesik), mit szeretnél 

megtudni az elemzésből? Írj az elakadásodról! Pl. munkahelyi gondok, emberi 

kapcsolatok, egészség stb. 

Az is lehet, hogy azt szeretnéd tudni, hogyan változol? Milyenek voltak múltbeli 

érzéseid, érzelmeid dolgaid és most merre tartasz? 

 

Írj pár mondatot (lehet bővebben is) a hitrendszeredről. (Nézeteid, alapvető 

igazságok, melyek szerint jelenleg éled az életedet, mik azok az elvek, „szabályok”, 

amelyek szerint alakítod az életedet.) 

 

Ha esetleg így könnyebb, válaszd ki az alábbi kérdések közül azt, amivel 

egyetértesz, ami legjobban rád illik: 

 

 

Melyik állítással értesz egyet?  
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1. Nincs lélek, csak fizikai test van. Ha meghalunk, véglegesen elmúlik, egy lesz a 

földdel. 

2. Hiszem, van „Valami”, aki segíti a földi életünket, de még nem foglalkoztam a 

témával, de érdekel, olvastam könyveket e témában. 

3. Hiszem és tudom, nem emberek vagyunk, akiknek spirituális tapasztalatai vannak, 

hanem szellemi, spirituális lények vagyunk, akik most emberi testet öltöttek, hogy 

fizikai testben tapasztaljanak és részesei lehessenek a felemelkedési folyamatnak. 

 

 

Ezeket a pontokat én állítottam össze, megkönnyítve a válaszolást. Sokan sajnos 

még a hitrendszer fogalmát sem értik, ezért erre is rá kell őket vezetnünk. 

Természetesen, nem kell ezt követned, kigondolhatsz mást is, ami neked jobban 

megfelel. 

 

Soha nem szabad figyelmen kívül hagyni az egyén fejlődési szintjét, élettörténetét, 

karmikus feladatát. Lehetőség szerint az első alkalomkor beszéltetni kell, 

megfigyelve érzéseit, személyiségét. Persze, ez sem mérvadó, mert sokan mást 

mondanak, mint amit éreznek. Kell hozzá tapasztalat, mire az ember AZT az embert 

látja, aki ott ül vele szembe. 

 

Nagyon fontos tudnunk ki ő és „mit gondol a világról”, hiszen az elemzés során nem 

mindegy, hogy közelítjük meg a témát.  

A színelemzés során a színek szimbolikus, spirituális, érzelmi, mentális és fizikai 

szintű tagolásban jelennek meg. 

 

Elég furcsán nézne ránk a Kliensünk, ha például ő egyáltalán nem hisz a Lélek 

létezésében, a spiritualitásban és mi az elemzés során mondjuk felemelkedett 

lélekről, vagy éppen karmikus feloldozásról kezdünk beszélni. Erre mindig ügyelni 

kell. Lehetőség szerint ne használjunk idegen szavakat, kifejezéseket, törekedjünk 

arra, hogy világosan és érthetően mondjuk el, amit látunk. 
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Most jöjjenek a színezési feladatok: 

 

Először is, nagyon fontos, hogy teremts magad körül egy nyugodt, békés, csendes, 

kellemes légkört. Gyújts meg egy füstölőt vagy egy szép gyertyát, aromalámpádat, 

egy kedvenc illatoddal. Ne zavarjon most senki és semmi.  

Az is nagyon jó, ha előtte relaxálsz, vagy meditálsz. A lényeg, hogy ez az idő most 

csak a tiéd legyen és rólad szóljon. 

 

Az asztalon, ahol színezel, ne legyen semmi más, csak a lap és a színes ceruzáid 

kihegyezve, szépen egymás mellett elhelyezve. 

 

 

Mielőtt kezedbe veszed a ceruzát, csendesítsd el a gondolataidat, és amelyik 

ceruza a legjobban „kéri”, azt fogd meg és színezz vele. Így tedd ezt minden egyes 

színválasztásnál. Egy ceruza többször is a kezedbe kerülhet. Ne gondolkozz 

semmin, csak kövesd a megérzéseidet. Nem kell az összes színt használni, csak 

azokat, amelyikek „megérintenek”. 

 

A feladatokat nem fontos egy napon készíteni, de mindenképp írj rá dátumot. 

 

Tehát:  

1. Feladat: 

Fogj egy A4-es sima lapot és színezd ki! Ábra nélkül, tehát ne legyen benne 

motívum, illetve más alakzat. Nincs több instrukció, ez a feladat.  

Ha kész, írd a monogramodat a lap aljára. - Fontos, mert erről tudom, melyik irányból 

kell, nézzem.  

 

2. Feladat: 

Színezd ki a lapot, amin a kör van! Szintén ábra nélkül. Nincs más instrukció, ez a 

feladat. 

(Ezt a feladatlapot mellékletként küldöm)  

Ha kész, írd a monogramodat a lap aljára. 
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3. Feladat: 

(Tesztlapokat mellékletként küldöm.) 

 

Körcikkelyek: 

Színezd ki az egyes körcikkelyeket úgy, hogy egy cikkelyt csak egyféle színre 

színezhetsz! Lehet mind azonos színű, de lehet mind különböző. Természetesen ezt 

is ábra nélkül! 

 

Üvegek: 

Színezd ki az üvegeket úgy, hogy az alsó és a felső részük egy-egy színű legyen! 

Lehet egyforma, lehet különböző színű, de az alsó és a felső rész önmagában csak 

egy színből állhat. Motívumokat nem használhatsz, csak színezd ki „telibe”!  

 

(Aura Szóma üvegeket talán ismered, tudod, hogy néznek ki.) 

Balról jobbra haladj, tehát először a bal oldali üveget és utána jöhet a többi, legutolsó 

a jobb oldali legyen. 

 

FONTOS! Ne felejtsd el, hogy a fehér is egy szín, tehát ha szeretnéd, azt a részt 

üresen hagyhatod. 

 

 

Ha személyesen színeztetsz, amíg a Kliensed dolgozik, ne zavard. Ülj csendben és 

hagyd őt belemélyedni a feladatba. Ilyenkor esetleg magára is hagyhatod, de jól 

saccold meg az időt mikor visszamész, mert esetleg kizökkentheted. 

 

Amennyiben otthoni feladatnak adod a színezést például egy önismereti, 

személyiségfejlesztői folyamat részeként, kérd meg, hogy akár többet is színezzen 

egy-egy feladatból.  

Például, elkészíti a sorozatot vasárnap. Hozzád pénteken 5-re van időpontja, akkor 

megkérheted, a teli lapos színezést ismételje meg mondjuk csütörtökön. A dátumot 

feltétlenül írja rá. 
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Ennek az a lényege, hogy mikor legközelebb találkoztok, ugye mindig azzal kezdjük 

az ülést, hogy elmeséli, mik történtek vele, milyen felismerései voltak stb… Rá 

tudsz világítani a változására, amit a két dátum között átélt. Csodaszép dolgok 

jönnek napfényre! 

Ez természetesen rád is vonatkozik.  

 

A feladatlapokat (tesztlapokat) csatolmányként küldöm. 

 

 

Kérlek, a színezési feladatokat minden lecke után készítsd el, dátumozd fel és 

tedd egy dossziéba. Ne elemezgesd! 

 

 

 

 

Ajánlok néhány jó könyvet a témában: 

 

 

 Willis: A színterápia teljes kézikönyve 

 

 

 

 

 

 

 

Mivel ez egy levelező tanfolyam, sajnos nincs rá mód, hogy megbeszéljük, mi történt 

veled az elmúlt héten, de ha megírod, szívesen veszem. Mindig örülök, mikor látom, 

ilyen formában is sikeresen át tudom adni az anyagot és remekül tudunk együtt 

dolgozni. 

 

Arra kérlek, ismét készítsd el a színezési feladatokat, írj rá dátumot és tedd az 

előzőek mellé. 
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Ez a modul a tanácsadás menetéről és bizonyos megfontolandó szabályról is fog 

szólni. 

 

Az úgynevezett önválasztó mechanizmus és a tanácsadás 

 

Amit most leírok, saját magunkra is vonatkoztathatjuk, mi, saját magunk is így 

dolgozzuk fel a színek üzeneteit!  

A tanácsadás során színezési feladatokat készíttetünk a Kliensünkkel. Ez lesz a 

beszélgetés kiindulópontja, a beszélgetés a konzultáció elején. 

 

Aki dolgozik a színekkel, tudja, hogy általában olyan színeket választunk, ami 

jellemző az auránk színére. Így egy pontos energetikai térképet is kapunk. 

 

A választott színek alapján megérthetjük magunkat, illetve Kliensünket egy mélyebb 

szinten, amit rengetegórás beszélgetés után sem történne meg. 

 

A konzultáció technikája és a színezéseknek az egy adott rendhez illeszkedő 

értelmezése lehetővé teszi számunkra, hogy az energetikai képletet meglássuk, 

dekódoljuk (lefordítsuk) és a Kliensünkkel megértessük. Tulajdonképpen tolmácsok 

vagyunk, megmutatjuk, elmondjuk neki, mit is mondanak a színek. Megmutatjuk, 

merre tart Lelke élete útján, milyen tapasztalatokat szerzett, mi a helyzet jelenleg és 

merre tart.  

 

A színek elénk tárják választott feladatinkat, azokat is, amikről eddig nem tudtunk, de 

felelősségünk tenni magunkért. Megtudhatjuk, milyen kincsink, ajándékain k vannak, 

melyekről eddig esetleg nem is tudtunk. (pl intuitív képességünk, melyet bátran 

használhatunk). 

Tudomást szerezhetünk feladatainkról (nem probléma, hanem feladat). 

 

Amikor a színezések alapján átbeszéljük a fent említett egyéni kérdéseket, akkor már 

csak az a kérdés, mit tegyünk, hogy legyen tovább? 
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Azt tapasztaltam, hogy a konzultáció alatt már rengeteg felismerése jön a Kliensnek 

és már maga mondja is a válaszokat.  

 

Azonban, nem mindig ilyen egyszerű. Akadnak olyan pontok, amikor a Kliens sem 

tudja, mit kezdjen a szín mondandójával. Ilyenkor ne próbáljunk mi kreálni valami 

magyarázatot. Hagyni kell.  

Még egyszer el szoktam mondani a szín üzenetét, felteszek néhány irányított 

kérdést. Ha ezek után is tanácstalanságot látok, hagyom őt. Előfordult, hogy másnap 

hívott, megtalálta a választ. De ha nem így történik, ez azt jelenti, mélyen a 

tudattalanban van, előjön előbb utóbb. Talán már a következő színezésnél. Lehet, 

valami „takarja” és ha azt még nem dolgozta fel, ez a témája addig „alszik”. 

 

 

Hol és hogyan tartsuk a konzultációt? 

 

Fotó: internet 

A legideálisabb az lenne, ha a Stúdiónkban, kezelőnkben, kimondottan csak erre a 

célra kialakított helyiségben lenne a legideálisabb.  

Ha úgy döntesz, hogy Színkonzulens leszel, meghívlak (vizsgára) hozzám és 

megmutatom, hol dolgozom én   

Ehhez a tevékenységhez nem kell külön mindenféle hatósági engedély, hiszen a 

kezeléshez nem használunk semmiféle olyan anyagot, amit a kliensről a végén el 

kellene távolítani. Pl. masszázsolaj, de hogy a színterápia területén maradjak a 

sódörzsi. (Csak érdekességképpen: ezek különböző színű fénnyel impregnált sók, 

amikkel a kezelendő felületet finom dörzsölve átmasszírozzuk. Lebénult végtagok  
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kezelésében szép eredmények mutatkoztak. Kezelés után ezt le kell tiszta vízzel 

öblíteni egy bizonyos idő után.)  

 

Ha házunkban fogadjuk a Kliensünket, célszerű egy szobát kimondottan erre a célra 

kialakítani. A legjobb, ha külön bejáratú. Így nem zavarnak bele látogatóink a család 

életébe, a privát szféránkba.  

Ez a helyiség legyen mindig tiszta, rendezett, nem túl sok bútorral. Ami feltétlen 

fontos, egy asztal és két szék, úgy elhelyezve, hogy ne egymással szemben üljünk, 

hanem kb 45 fokos szöget bezárva. Egyikőtök se üljön fénnyel szemben. 

Miért is fontos ez? Gondoljunk bele, milyen kellemetlen, ha szembe ülünk valakivel 

és nézünk a szemébe. Ez egy idő után zavaró lehet, kapkodni fogja a fejét, 

kellemetlenül érzi majd magát. De ha megtartjuk ezt a szöget, megengedjük neki, 

hogy elnézzen jobbra, vagy balra, ezzel szabadságot adva neki. Közvetlen mellé, 

egyvonalban se üljünk, az is egy igen kényelmet len póz. 

Egyikőtök se üljön fénnyel szemben. 

 

Jó feladat, próbáld ki valamelyik családtagoddal!  

 

Kellemes hőmérsékletet biztosítsunk. 25 fok az ideális, hiszen ülünk egy órán 

keresztül. (Van, hogy esetenként kicsivel többet, de igyekezzünk tartani az előre 

megbeszélt időt). 

 

Ha már idő… Készüljünk el pontosan a Kliens fogadására. Mire megérkezik, szóljon 

a halk háttérzene, égjen a gyertya, a szék legyen előkészítve, az asztalon két pohár 

friss vízzel és egy kancsó víz legyen. Ne tea. Ki tudja, ki mit szeret? És ez most nem 

vendégségről szól, szóval nem kell előtte süteményeket sütnöd, venned, vagy 

szendvicseket készítened.  
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Fontos a két pohár. Ha csak egy pohár víz van az asztalon, nem meri elvenni, nem 

tudja, övé-e. Amit még feltétlenül tegyél a kezed ügyébe, az egy csomag bontatlan 

papírzsebkendő. Vannak olyan pontok, amikor a Kliens elsírja magát. Ilyenkor nem 

kell vigasztalni, hagyni kell sírni. Ez az oldás egyik típusa.  

 

Terapeutája (segítője, konzulense) válogatja, ki hogy reagál ilyenkor. Érint, vagy nem 

érint. MET – konzulensként (érintésterápia) tisztában vagyok az érintés hatásával, 

fontosságával. Viszont ebben az esetben, nem alkalmazom mindig. Nagyon el kell 

találni azt a pontot, hogy érinthetjük-e egyáltalán. Teljesen rá kell hangolódnunk, 

meg kell éreznünk, mit kíván, mit szeretne, mi esne neki jól. 

Ha csendesen pityereg, hagyom, tegye. Viszont, ha valamilyen mély, nehéz emlék, 

esemény jön elő és zokog, akkor lassan felállok és szó nélkül a vállára teszem a 

kezemet. Ezzel több dolgot is elérek. Biztonságot adok neki a támogató 

magatartásommal, érzi, segítek, nincs egyedül. A zokogás egy idő után abbamarad 

és egy megkönnyebbült mosolyt adhat nekem, ott vagyok közvetlen mellette.  

Van, hogy csak a székemet húzom közelebb éreztetve vele, hogy ott vagyok, 

számíthat rám. 

Olyan is előfordult, hogy a Kliens nyújtotta a kezét felém. Ez egyszerűbb, mert biztos, 

hogy jólesik neki az érintésem. 

A zene szabadon választott elem. Én nagyon ritkán használom. Úgy gondolom, az is 

az egymásra figyelést hátráltatja, de ez csak az én véleményem.  

 

Ha a lakáson keresztül kell átvezetnünk, ahol a család tartózkodik, mutassuk meg, 

merre kell menni és engedjük előre, határozott léptekkel tereljük.  

Tapasztalat. Ha ilyen a helyzet, van, aki teljesen szabadon engedi magát és 

beszédbe elegyedik a családtagokkal, akik pl TV-t néznek. Ilyenkor határozottan 

tudomására kell hozni, hogy elkezdődött a konzultáció, vagy ha vége, akkor letelt az 

ideje.  

Ez nagyon kellemetlen tud lenni, de néha szükséges. 
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Fontos konzultáció során a megfelelő hangerejű, nyugodt, érthető beszéd.  

Hát nekem ezzel is feladatom volta az elején. Mint már mondtam, én vagyok a 

lelkesek lelkese. Na, hét ez úgy jött elő, hogy az anamnézis (helyzet, 

állapotfelmérés) során, teljesen belelkesedve kérdeztem ki a Kliens, mert tudtam, 

nagyon jó lesz neki a kezelés (ez MET-kezdő koromban volt). A lelkes beszédem 

gyors és nem is a leghalkabb volt. A tréneremnek szerencsére sikerült erről 

leszoktatnia.  

 

Nagyon fontos az intonáció (hanglejtés, hanghordozás) is. Arra is oda kell figyelni, 

ne beszéljünk többet a kelleténél. Ne tartsuk kiselőadást a színekről vagy a 

módszerről. Őt nem érdekli, hogy működik, csak működjön.  

A másik véglet, amikor a Kliens kezd el a problémájáról vég nélkül beszélni. Nem a 

szükséges „kibeszéltetésre” gondolok. Az más kategória. 

Amikor azt vesszük észre, hogy szinte levegővétel nélkül zúdítja ránk a bajait és 

időnként még fel is teszi a kérdést, hogy „Most mit tegyek szerinted?” … na, akkor 

kell elkapni a helyzetet.  

A helyzettől függ, a igaz, de én általában kihasználok egy lélegzetvételnyi szünetet 

és felteszek a problémájával kapcsolatosan egy olyan kérdést, amin kicsit 

gondolkodnia kell. Ha ezt kifejti, utána újra egyet. 

Olyan is előfordult, hogy megkértem, fejezze be és mondja el, mi az, amin őneki 

kellene változtatnia, hogy ebből a helyzetből kiléphessen. Ez egy kicsit 

kellemetlenebb dolog, de célravezető. 

 

Lehet, túl aprólékosnak tűnik ez a fejezet, de hidd el, nagyon fontos momentumok 

ezek. Szeretnék neked mindent átadni, amit tanultam és tapasztaltam. 

Így talán megkönnyítem a kezdést számodra, de tudom, csak a saját tapasztalatok 

viszik előbbre a segítői munkát. 

 

Térjünk vissza magára a módszerre egy fontos gondolattal. 
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A legfontosabb, hogy megértsük, ”Te vagy a szín, melyet választasz, s ez tükrözi 

lelked szükségletét”. 

 

Egyértelmű, és világos megerősítést ad, hogy a szín, melyet választasz Te vagy és 

csakis Te! 

A tükörben pedig azt látod, ami a te Lelked szükséglete. Vagyis nem a Szín 

konzulens az, aki eldönti, hogy kinek, mire van szüksége, hanem a kliens maga 

választja azt meg. 

 

Tehát, a színezési feladatokat már ismerjük, most nézzük meg a színek jelentését. 

A színek jelentését és tartamát itt mi most az alábbiak szerint vizsgáljuk: 

* szimbolikusan 

* fizikai- 

* érzelmi- 

* gondolati szinten 

 

Bemutatom a színtudatosságot, azaz a színek jelentését. 

Minden színt külön lapra írtam és hagytam helyet a szövegben, hogy könnyen 

nyomtatható és a saját tapasztalataidat, plusz információidat melléírhasd. 

Mire a vizsgáig eljutottam, rengeteg mindent találtam még a színekről („kutatós” és 

elemző, rendszerező vagyok. Nekem mindig kell valami több…) 

 

Első körben, ne foglalkozz azzal, hogy is lesz ebből elemzés, csak próbáld a 

színeket megérezni! Lehetséges. Rá kell hangolódni. 
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Ha tudsz meditálni, ajánlom, meditálj a színekkel. Jelenítsd meg őket valamilyen 

formában. Ha nem tanulod meg előtte a kulcsszavakat, akkor is ezeket fogod 

tapasztalni érzés, érzet szinten a meditációdban. Nekem legalábbis így működött.  

 

A Csillagmeditációt szeretem nagyon. Lényege, hogy ellazulsz, lemész a szintedre, 

elképzelsz egy kellemes nyári estét, mikor fekszel a jó illatú fűben és nézed a 

csillagokat az égen. És egyet „felkapcsolsz”. Pl a sárgát. És mér meg is jelenik a 

jókedv a szívedben, a vidámság, a bátorság érzése stb. 

 

Javaslom, próbáld ki! 

 

A következő leckékben felsorolom a színeket, a kulcsszavakat, melyekkel az 

értelmezésnél dolgozunk. 

Az egyes lapokon hagyok bőven helyet, ha kinyomtatod, írhatsz mellé 

megjegyzéseket, tapasztalatokat. Így fog majd összeállni a saját „színszótárad”. 

Amikor a színezés elemzés tanultam, rengeteg jegyzetet készítettem és ez a mai 

napig is folytatódik. Meglátod, ha megszereted, megérted a színeket és tudatosan 

használod majd, te is szenvedélyes információ-gyűjtővé válsz   

 

Jó tanulást, színezést kívánok, hamarosan találkozunk! 

 

Szeretettel:    Marcsi 


