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Szeretettel köszöntelek, remélem jól telt a heted. 

 

Arra kérlek, ismét készítsd el a színezési feladatokat! 

 

 

És most lássuk a színeket!  

Vörös 

 

Szimbolikus: 

 vöröskereszt , vörös ajkak 

 vörös ajkak  

 piros lámpa  

 vér 

 vörös bolygó: Mars  

 vörös szőnyeg 

 szeptember végi holdtölte  

 matador köpenye 

 tűzoltókocsik  

 Krisztus  

 piros gomb  

 vörös rózsa  

 

Spirituális: 

 a láng  

 koncentráció  

 átlényegülés  

 felébredés 

 

Érzelmi: 

 düh, neheztelés, frusztráció 

 elválasztottság érzése 

 szenvedélyes természet 
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 temperamentumos 

 zavarodottság 

 bátorság, merészség 

 agresszió 

 gyorsaság, áldozatkészség 

 segítségnyújtás 

 földelés 

 

Mentális: 

 extrovertált 

 szerelem, szeretet 

 dominancia 

 versengés szelleme 

 túléléssel kapcsolatos ügyek 

 önmagunk feláldozása 

 változás és mentális újraértékelés energiája 

 az élet materiális oldala 

 elkülönülés 

 koncentráció 

 

Fizikai: 

 vér és vas 

 keringési rendszer 

 energia, erő, vitalitás 

 letargia, tunyaság 

 anyaméh 

 mellékvesék: „üss vagy fuss” mechanizmusa 

 a test sejtstruktúrája 

Aki a vöröset szereti aktív, dinamikus, energikus ember, aki mindig tettre kész, szinte 

soha nem fáradt. Keresi az új lehetőségeket és bátran belemegy, eltervez, 

megvalósít. 

Nagyon tud szeretni, kitart azok mellett, akiket megszeretett. Szinte mindig boldog és 

elégedett. Sikeres embernek mondható. 
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Túl sok vörössel: túlzottan ragaszkodik az anyagi javakhoz, a pénzhez. Zsugori és 

irigy is lehet. 

 

Sárga 

Szimbolikusan:  

o a Nap,  

o a fény,  

o a tanítók színe,  

o elemlámpa,  

o a karantén sárga zászlója,  

o a Föld elem színe a Kínai rendszerben 

 

Spirituálisan:  

o tanult bölcsesség,  

o fény, akaraterő 

 

Érzelmi szintű jelentése:  

o mindennapi boldogság,  

o megelégedettség érzése,  

o félelem és gyávaság,  

o önbizalomhiány,  

o nevetés és sírás,  

o aggodalom 

 

Mentális jelentése:  

o a mentális sík stimulációja,  

o intelligencia, intellektus,  

o tisztaság, zavarodottság,  

o elsajátított tudás,  

o cinizmus (közönyös, gúnyos) és szarkazmus (ellenséges, epés, maró gúny), 

humor 

o zavarodottság 
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Fizikai szinten: szolár plexus 

 

Vidámság, nevetés, megelégedettség jellemző rá. Kíváncsiság, nyitottság az újra, a 

változásra. Öntudatos, optimista és vidám ember szereti a sárgát, a kíváncsi is. 

értelmes, művelt, bölcs gondolkodású.  

 

Ha sárgát kedvelő emberrel találkozol, biztos rögtön jobb lesz a kedved. 

Aki nem szereti: pesszimista, életunt, búskomor, lehangolt. Rajtuk a sírás, az 

aggodalom, zavarodottság, szorongás, keserűség válik úrrá. Féltékenység, gyávaság 

és bizalmatlanság is úrrá lehet rajta. 

 

Kék 

Szimbolikus: 

 Mária a madonna 

 Hirtelen, váratlanul 

 Tervrajz, hologram,  

 fontosabb utak 

 madarak és halak 

 égkék szemek 

 szolgálati egyenruhák 

 a mennyország 

 tinta 

 a kék Bolygó 

 a boldogság kék madara 

 kék vér 

 kék farmer 

 

Spirituális: 

 az istenség első koncepciója 

 az Akasha elem 

 kommunikáció (torokcsakra színe) 
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Érzelmi: 

 derűs nyugalom 

 higgadtság 

 béke 

 megnyugtató 

 szomorúság 

 frigiditás 

 üresség 

 

Mentális: 

 hatalom, diplomácia 

 kifinomultság 

 introvertált 

 androgün (kétnemű) minőség 

 akaraterő 

 iránymutatás 

 kifejezés 

és még a bizalom és hit. 

 

Fizikai: 

 torok, pajzsmirigy, mellékpajzsmirigy 

 

A kéket szerető emberek rendkívül jó ítélőképességgel rendelkeznek. Komolyak, 

nyugodtak, és kiegyensúlyozottak. Hihetetlen erős belső béke jellemzi őket, 

harmóniára vágynak. 

Jól kommunikálnak (torok csakra), használják kreativitásukat. Női tulajdonságok 

hordozója, mint például az anyai részvét, hűség, önfeláldozás. 

 

Aki elutasítja, lehet nyugtalan (belülről is), nem képes kapcsolatteremtésre. 

Magányosak, zárkózottak és depresszióra hajlamosak is lehetnek. 

A kéket szeretőket nehéz kihozni a sodrukból, de azért nem érdemes próbálkozni. 
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Narancs 

 

Szimbolikus: 

 Buddhista köpenyek 

 Az ősz 

 Naplemente 

 A város tisztító munkásai 

 Mentőövek, mentőmellények 

 Narancs, mint gyümölcs 

 

Spirituális: 

 Buddhizmus 

 Odaadás 

 Spirituális függőség iránti szükséglet 

 Szellemi célnak való odaadás 

 Istenség 

 

Érzelmi: 

 határtalan öröm 

 kiteljesedettség 

 hisztéria, sokk, trauma 

 szexuális kifejezés 

 ösztönös megérzés 

 

Mentális: 

 határozatlanság / határozottság 

 önértékelés, önbizalom 

 függőség, kölcsönös függőség ügyei 

 kitartás, odaadás 

 trauma (itt is jelentkezik) 

 szociális ügyek 
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Fizikai: 

 lép 

 bél, epehólyag 

 

Aktív, magabiztos ember, akiben megvan a belátás, az elfogadás és az elengedés 

képessége. Fontosak számára a barátok. Érzelmeit kimutatja, szívesen beszél róluk, 

életigenlő egyéniség. Kimondottan boldog ember, aki az újért képes átlépni saját 

határait.  

 

Nem fél semmitől. Mindennek tud örülni, nagyon ritkán szomorú. 

Negatívan önbizalomhiányt, érzelmi kiegyensúlyozatlanságot mutat, embert, akit elér 

a hisztériás, a sokkos és a traumás helyzetek. Függőségi viszony is kialakulhat. 

Állandósul életében a kilátástalanság, önbecsülése, önértékelése igen alacsony 

szinten van. Pesszimista. 
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Egy ötlet. Nekem bevált   

A színekhez tartozó jelentéseket, kulcsszavakat nem tudtam a tananyagomból, 

olvasva, magolva betanulni. 

Kötnöm kellett a színhez, vizuális típus vagyok. 

Kitaláltam magamnak egy módszert, amivel jobban rögzült, elértem azt, hogy 

ránéztem egy színre és előjött a jelentése. 

 

Készítettem vastagabb kartonlapból (régi naptár kemény lapjából) 14 db 5x10 cm-es 

lapocskákat. Kiszíneztem a ceruzáimmal, ráírtam a színek elnevezését és a 

hátoldalára ráírtam a kulcsszavakat. Láthatod, a konyhaasztalon „laktak”, míg 

tanultam. Amikor arra jártam kiválasztottam egy színt és elmondtam. 

Ha arra járt egy családtag, azonnal megkapta a kérdést: „Mi van veled ma?” … és 

már mondtam is. A szín válaszolt.  
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Nem csak tanuláshoz jó ez a kártya. Ha egy Kliens jön, az azonnali lelkiállapotára is 

fény derül, ha húzatok vele egy kártyát. 

 

Ne ijedj meg, ha nem világos még a téma! Mindent meg fogsz tudni a végére, 

ígérem!  

A lényeg, próbáld megérezni a színeket!  

 

Erre a hétre ennyit szántam, jó tanulást kívánok. A színezési feladatokat ne felejtsd 

el elkészíteni! 

  

Jó munkát kívánok, jövő héten találkozunk! 

 

 

     Szeretettel: Marcsi 

 

 


