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Ma egy nagyon érdekes anyagot küldtem neked! 

 

Elemezni fogunk! 

 

Vedd elő a kiszínezett feladataidat és próbáld értelmezni az alábbiak szerint. 

 

A következő oldalakon bemutatok 3 darab színezett feladatot. Ezek a sajátjaim. 

 

Az első kép a teli lapos színezés. 

Amikor tanultam, így készítettem el az elemzéseket. 

 

A lapot félbehajtottam, majd újra és így megkaptam a lap pontos közepét. Rajzolsz 

egy kb 3 cm átmérőjű kört és úgy pontosítod. Későbbiekben már erre nem lesz 

szükség, be fogod tudni határolni. 

Ez a JELEN. 

Megnézzük, mi az ott szereplő színek jelentése. 

Látszik, hogy a kép közepét a lila és a királykék uralja. Elmondom, mit látok a lilából: 

 

„Tudod, hogy meg kell keresned, miért vagy itt és fontos teljesítened azt. 

Rengeteg áldozatot hoztál a békéért, a béke nevében.  

Sok minden van, amit be kell fejezned, hogy újat kezdhess. Tisztában vagy a szabad 

akarat törvényével, hát rajta! 

 

Példáddal inspirálod a környezetedet, segíthetsz nekik. Lelki, misztikus vezetőt jelöl a 

szín, mely a hetedik csakrához tartozik.  

Érzelmi szinten egy finom, érzékeny lélek vagy. Viszont a lila mutat rejtett haragot, 

amivel mielőbb kezdened kellene valamit. Nem jó, ha őrizgeted. 

Meg van benned a hajlam a menekülésre, de ez nem jó taktika. Tudod te ezt. 

 

Mentálisan a lila az átalakulás, a megváltás színe. A transzformáció alázatot követel.  
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A lila spirituális büszkeség és nagyság. 

Hivatásod a gyógyító szolgálat is lehet.” 

 

Majd elmondom, mit mutat a királykék: 

„Aki ezt a színt alkalmazza, azt vonzzák a misztikus dolgok, a kapcsolódás a Felsőbb 

Világhoz. 

 

Érzelmi szinten maga a megtestesült józanság. Rendkívül érzékeny lélek. Jellemző 

rá az egyedüllét és a magányosság, hajlamos lehet a depresszióra (ez kivédhető 

sok-sok színnel, tarka dolgokkal – ruházat, otthon pl. egy tarka terít stb) 

Jól teszi, ha figyel intuícióira!  

 

Magasabb tudatszinten: bölcs, türelmes és igazságos. Többnyire spirituális 

beállítottságú, akinek fontos, hogy így is élje meg. Remek gyógyító válhat belőle, ha 

megteszi a lépéseket és hallgat a szívére. 

 

Alacsony szinten lehet érzelmileg ingatag, gyenge, rosszindulatú és végletekig 

babonás.  Sokszor hideg és engesztelhetetlen. 

 

Mentálisan: Jellemző rá az eltökéltség. Szeret tanulni, az átlagosnál magasabb 

tudással rendelkezik bizonyos témákban. Nemigen szereti a váratlan eseményeket, 

szeret mindenre alaposan felkészülni. 

Jellemző életére az elszigetelődés, meglehetősen titkolózó. Nem szeret magáról, az 

életéről beszélni. 

 

Fizikai, testi szinten ügyelnie kell az agyalapi mirigy, a fülek, szemek, orr, arcüreg 

és a homloküreg egészségére.” 

 

Beszélhetsz a színhez kapcsolódó kristályokról is. 

Elmondhatod hatásukat és milyen módon tudnak segíteni. Ha nem végezted el a 

Kristálytanfolyamot, kapsz ehhez is egy kis segítséget hamarosan. 
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Teli lapos színezés munkapéldánya, amíg tanulsz, nyugodtan firkáld, írj rá 

megjegyzéseket, rajzolj! Nekem legalábbis így jobban rögzült. 

 

Amikor kész a jelen elemzése, mehetsz tovább a  

TUDATTALAN MÚLT-ra (balra lent),  

a TUDATOS MÚLT-ra (balra fent),  

a TUDATTALAN JÖVŐ-re (jobbra lent),  

végül a TUDATOS JÖVŐ-re (jobbra fent). 

 

Minden színről elmondod a jellemzést. 
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Most kérlek, keresd ki a tananyagból az 1. lecke 8. oldalán található táblázatot, mely 

a színek megoszlásáról szól. 

 

Elkészítesz egy táblázatot, akár kézzel rajzolod, de kinyomtathatod az enyémet is, ha 

tetszik. 

Megnézed a színek eloszlását, például a lila 2 kék és 2 vörös egységből áll. A 

királykék 3 kék és egy vörös. 

 

Ezeket pálcikákkal (strigulákkal) jelölöd a táblázatban, az alábbi elosztás szerint. 

Ezt úgy nevezzük, hogy alapszínekre redukáljuk a megjelenő színeket. 

A jelen elemzésénél ez egyszerű: Vörös 2 (a lilából) + 1 (a királykékből) 

                                                       Kék 2 (a lilából) + 3 (a királykékből) 

Vörös III= 3 

Kék IIIII= 5 

Sárga 0 

 

Ebből arra következtetünk, hogy a jelenünk nyugodt, békés és kiegyensúlyozott. 

Amit a kék hordoz magában. 

 

A további részletek elemzéséhez az alábbi, nagyobb táblázatot használom. Itt 

„visszabontom” a színeket és „bestrigulázom” a táblázatba, majd ismét következtetek 

a szín után az adott rész hordozta lelkiállapotra. 

 

 

  Múlt Jövő 

Tudatos Vörös   

 Kék   

 Sárga   

    

Tudattalan Vörös IIIIII  

 Kék IIIIII  

 Sárga   

 

Nézzük például a tudattalan múlt egységet. 
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Magenta 3 vörös 1 kék 

Lila 2 kék 2 vörös 

Királykék 3 kék 1 vörös 

 

Megfigyelhetjük, hogy a kék és a vörös egyenlő arányban van jelen. Ilyenkor 

elmondjuk intuíciónk szerint a kékről és a vörösről a jellemzést.  

A fehérrel, vagyis a tisztával ilyen értelemben nem foglalkozunk, de a jellemzésnél 

megemlítjük, amit tudunk róla és fontosnak tartunk. 

 

A körös lapnál ugyanígy járunk el. 

Végignézzük egyesével, majd redukáljuk alapszínekre és elmondjuk, amit látunk. 

Látható a munkapéldányon, a jobb felső sarokra, hogy én ebben az esetben a múlt 

és a jövő közötti különbségre voltam kíváncsi, azt vizsgáltam, milyen lelkiállapot 

jellemezte az illetőt a múltban és ez hogy változik a jövőre vonatkoztatva. 

 

Ezen a fotón látszik, mennyire fontos ráírni a színek kezdőbetűjét, mert utólag a 

sokszínű árnyalatok miatt nagyon nehéz beazonosítani. 

Ugye, már tudjuk, nem mindegy, hogy korall (sérülékeny ember, aki a viszonzatlan 

szerelem miatt függőséggel küzd) vagy narancs (ami a kreativitás, az érzelem és az 

életöröm színe). 

 

Vannak esetek, amikor a színező egyes területeken erőteljesebben rányomja a 

ceruzát a lapra én azt is figyelembe szoktam venni. Látszik, melyik területen volt 

hangsúlyosabb az az érzés. 

 

Sőt, még ott is különbséget teszek, amikor (mint itt is) keresztbe is satíroz, mintegy 

nyomatékosítva az érzéseket. Ilyenkor én ezt tartósabb, nehezebben megélt 
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állapotnak veszem, illetve az egyén hangsúlyt fektetett azon a területen valamelyik 

érzelmének.  

Ezt beszélgetés közben nagyon szépen ki lehet deríteni. 
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Körcikkes lap elemzése 
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A körcikkes lap elemzésénél az előbbiek szerint járunk el. Figyelni szoktam arra, van-

e egyezőség a feladatlapok között, mert annak is van jelentősége. Az is egy nagyon 

stabil, mélyről jövő állapot.  

 

Az üvegek elemzésénél egy kicsit máshogy értelmezünk. 

Ezt én Wicky Wall Aura Szómájának tanítása szerint vizsgálom, ami a következő: 

Az első üvegecske a lelket tükrözi, az egyén jelenlegi tudatára utal. Megmutatkoznak 

a képességek, élettapasztalata. Utalhat a múlt eseményeire, a megtett útra. 

 

A második mutatja azokat a problémákat, melyekkel korábban az illetőnek meg kell 

birkóznia. Tehát, ez a múltra utal és mutatja a fejlődés menetét is. 

 

A harmadik a jelen. Az „itt és most”.  

 

A negyedik a jövőre utaló jeleket mutatja a mostban. 

 

Az üvegek az Aura Szómában: 

 

vörös 6. üveg: Energia üveg, 

sárga 42. üveg: Aratás 

kék 2. üveg: Béke üveg 

narancs 26. üveg: Éteri mentő, 

zöld 10 üveg: „Menj és ölelj meg egy fát”, 

lila 16. üveg: A Lila Palást, 

arany 41. üveg: Bölcsesség üveg, El Dorado, 

olajzöld 91. üveg: A szív feminin irányítása, 

királykék 96. üveg: Rafael Arkangyal, 

magenta 67. üveg: Szeretet Fentről, 

türkiz 43. üveg: Kreativitás, 

korall 87. üveg: Szeretet Bölcsesség, 



 

Meszes Mária: Színterápia I. modul            Színezés elemzés 5. lecke 

 

 
10 

tiszta 54. üveg: Serapis Bey, 

rózsaszín 81. üveg: Feltétel nélküli szeretet. 

 

Érdemes megnézni jelentésüket, üzenetüket. 

http://aurasoma.hu/termekkategoria/egyensuly-uvegek/  

Ezen a linken megtaláljátok az üvegek jelentését. 

 

A mi kiszínezett üvegeink nem mindig egyszínűek, ezért úgy értelmezzük, ahogy 

látjuk, ahogy színezve lettek. 

 

Az első üveg a vörös-olajzöld, erről én ezt tartom fontosnak elmondani: 

„Az egyén határozottan, tudatosan, energikusan élte életét, tette dolgát. Kitűzött 

céljait mindig elérte, de időnként agresszívan. 

Szerette a komolyabb döntéseket alaposan átgondolni, ilyenkor visszavonult és 

magában elmélkedett. Így szedte össze élettapasztalatát és vált megfontolt 

emberré.” 

 

Röviden ennyi, de természetesen mindig figyelembe kell venni a Kliens karmáját, 

élettörténetét, hitrendszerét is. Fontos szerepet játszik intuíciónk, ráérző 

képességünk is, hisz néha a Kliens nem azt mondja, amit megélt, hanem azt, amit 

szeretett volna megtapasztalni, vagy éppen máshogy látja a dolgait. 

 

Segíteni csak úgy tudunk magunkon is és másokon is, ha őszintén elmondjuk, mit 

üzennek a színek. 

 

Tudom, nem egyszerű a színezés elemzés, de sok-sok gyakorlással és tanulással 

megtanulható. 

 

http://aurasoma.hu/termekkategoria/egyensuly-uvegek/
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Ne hagyd, hogy elmenjen tőle a kedved! Legyél türelmes magaddal!  

Azt tapasztalom, minél többet elemzek és olvasok szakirodalmat, tanulok, 

folyamatosan jönnek felismerések és újabb feladatok a színekkel való gyógyítás 

tekintetében. 

Vigyázat, nagyon meg lehet szeretni!   

Magam sem tudom, hol lesz ennek a vége, csak megyek a szivárvány alatt előre, és 

keresem az összefüggéseket az eddigi tanulmányaimban, tapasztalok és dolgozom 

és dolgozom… 

Ha elvégezted a Kristálytanfolyamot, bizonyára még több érdekességet fogsz 

felfedezni a kristályok gyógyhatása és a színek gyógyító ereje között.  

 

Ehhez is adok segítséget, mégpedig a következő, 5. leckében. 

Nincs több kötelező színezési feladat, de a te érdekedben javaslom, gyakorolj 

rendszeresen, színeztess mindenkit a családban, az ismerősök között. 

Sőt, magadat is figyeld rendszeresen, színezz hetente, igen érdekes változásokat 

tapasztalsz majd. Megtudhatod, milyen irányban és hogyan fejlődsz. Fantasztikus 

felismeréseket ad! Sok esetben kapok megerősítéseket, de feladatokat is, melyeket 

jobb, ha megteszek, hiszen a Lelkem üzeni. 

 

 

Jó gyakorlást kívánok, jövő héten találkozunk. 

 

                                                         Szeretettel:      Marcsi 

 

 

 

 

 

 


