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Szeretettel köszöntelek, remélem, kellemesen telt a heted, sokat tanultál és 

tapasztaltál a színekkel kapcsolatosan. 

 

Ez a leckénk a színekhez kapcsolódó jellemvonásokat, tulajdonságokat 

tartalmazza, azok pozitív és negatív aspektusait. 

 

Néhány gondolatom, mire figyelj még, amikor a színezéseket elemzed. 

 

Mindig nézd meg, hányszor szerepelnek az egyes színek egy feladatban.  

Van, hogy egyes színt keresztirányban is színezi, vagy esetleg még átlósan is 

(olyannal is találkoztam). Ez annyit jelent a színkonzulensnek, hogy ott kimondottan 

nagy figyelmet kell fordítani a szín jelentésére, ott van keresni valónk. 

 

Tapasztaltam olyat is, hogy egy-egy színt erőteljesen rányomva használnak. Ez is 

azt mutatja nekünk, hogy érdemes ott keresgélni. 

 

Megfigyeltem például azt is, hogy aki „szánt” a vörös ceruzával, előjön az agresszió 

valamilyen formában. Kiderült, hogy ő a családban a „tuti – mondó” és nem viseli el, 

ha valaki nem követi az utasításait. Jaj annak, aki más véleményen van, mint ő. 

 

Érdekesek lehetnek a kihagyott színek, amikkel egyáltalán nem dolgozott a 

feladatok során.  

Nézzük mindig meg, miért utasítja el. Ne azt kérdezzük, miért nem használta! Nem 

fog tudni válaszolni, max megvonja a vállát. 

De, ha azt kérdezzük, mi a véleménye a kihagyott színről, olyan választ kapunk, 

amin tovább tudunk menni. 

 

Saját példa. Utólag tűnt fel, hogy a színezéseimből heteken keresztül kihagytam a 

vöröset.  
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Igen, egyértelmű. Abban az időben semmi lendület nem volt bennem. Nem voltam 

energikus, csak hagytam a napokat telni. Nem voltak terveim, célom. Csak voltam. 

 

Ha figyelembe vesszük, hogy testi, lelki egyensúlyunk, egészségünk érdekében az 

összes színt éltetni kell magunkban, akkor megértjük, hogy a hiányzókat pótolnunk 

kell. 

Akkor „működünk” megfelelően, ha aura és csakra színeink mind megfelelően 

telítettek fizikai testünkben és körülötte. 

A következőkben színenként veszem sorra a jellemvonásokat. Ismét nagy helyeket 

hagyok, hisz ha kinyomtatod, mellé te is jegyzetelheted a tapasztalataidat. 

Ez a lecke igen fontos lehet, ha ismered a Bach-virág terápiát, vagy bármely 

virágterápiát.   

Alapszínek: 

vörös  

kék 

sárga 

 

VÖRÖS 

 

Forrás: Red/Black 
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Pozitív aspektusai: 

temperamentumos 

önmegvalósító 

koncentrációs készség 

életöröm, életerő, életigenlő 

energikus 

mély szeretet képessége 

bátor 

szenvedélyes 

érzelmes 

megragadja az új lehetőségeket  

 

Negatív aspektusai: 

haraggal a szívében él 

neheztel 

életunt 

frusztrált 

passzív, visszahúzódó 

anyagias 

ideges 

erőszakos 

agresszív 

sérelmeit felnagyítja, tartogatja 

bosszúálló is lehet 
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KÉK 

 

Fotó: Dégi Nóra 

Pozitív aspektusai: 

Nyugodt, higgadt 

elfogad bizonyos helyzeteket, körülményeket 

békés 

megnyugtató modorú 

elégedett 

igazságos 

gyógyító 

hűséges 

tisztességes 

diszkrét és tapintatos 

őszinte 

 

Negatív aspektusai: 

magányos 
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erős ürességérzet 

frigiditás 

szomorúság 

nehézkes összpontosítás 

érzelmileg zaklatott 

hagyja szétesni a dolgokat 

áldozat, lábtörlőszerep 

mártírszerep 

babonás 

csaló 

engesztelhetetlen 

beleragad a megszokásokba 

hangulathullámzás jellemzi 

 

SÁRGA 

 

 

Pozitív aspektusai: 

elégedett 

motivált 

derűs 
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boldog 

kiegyensúlyozott 

optimista 

művelt, okos 

Magabiztos 

toleráns 

igazságos 

pontos 

diplomatikus 

fontosak számára kapcsolatai 

 

Negatív aspektusai: 

közönyös 

gúnyos 

zavarodott 

valós vagy vélt félelmei vannak 

gyáva 

bizalmatlan 

aggódik 

szorong 

akaratgyenge 

sokat sír 

figyelmetlen, szétszórt 

ítélkező 

bizonytalan 

pletykás 
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Másodlagos színek: 

 

magenta 

narancs  

korall 

zöld 

lila 

MAGENTA 

 

 

Pozitív aspektusai: 

pontos 

boldog 

elégedett 

tudja, mi élete értelme 

lelkes 

életerős 

tele van tettvággyal 

optimista 

megértő és elnéző 

jó megfigyelő 

aprólékos, alapos 
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Negatív aspektusai: 

kicsinyes 

türelmetlen 

elveszik a részletekben, túlságosan aprólékos 

túlzottan érzelmes 

a múlton rágódik, képtelen továbblépni 

könnyen pesszimistává válhat 

túl sokat vállal, túlhajszolja magát 

ritkán foglalkozik önmagával 

egoista 

túlzottan vágyik a szeretetre 

problémája lehet a földeléssel 

 

NARANCS 

 

Fotó: Internet 

(megtalálhatók benne a vörös és a sárga jellemvonásai is, csak árnyaltabban) 
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Pozitív aspektusai: 

ösztönösek megérzései 

fontos számára a TÁRS 

határozott 

kitartó 

aktív 

erős 

meleg szívű 

energikus 

szabadságkedvelő 

igazságos 

 

Negatív aspektusai: 

hisztériás 

hajlamos sokkra 

függőségek nehezíthetik életét 

rejtett fóbiákkal él 

fél továbblépni, fél általában mindentől 

gondok a múlt feldolgozásával 

lusta 

túl büszke 

élősködő 

önmagával szemben elnéző 
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KORALL 

 

Forrás: Internet - Ruhaözön 

 

Pozitív aspektusai: 

érzékeny 

együttérző 

őszintén tud szeretni 

ismeri saját értékeit 

jó csapatjátékos 

megbocsátó 

spirituális 

élvezi az életet 

megértő 

 

Negatív aspektusai: 

Áldozatszerep 

feldolgozatlan múlt kíséri (általában anyával kapcsolatos fájdalmak) 

elfojtott düh van benne 
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életunt lehet 

magának való 

zárkózott 

kételkedő 

ZÖLD 

 

Fotó: Saját /Bruneck – Olaszország – horgásztó 

 

Pozitív aspektusai: 

érzékeny 

kiegyensúlyozott 

harmóniára törekvő 

tapintatos 

elfogulatlan 

haladó szellemű, újító 

megértő 

természetszerető (növények, állatok) 

önzetlen 

jószívű 

segítőkész 

nagylelkű 
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megbízható 

őszinte 

 

Negatív aspektusai: 

elégedetlen 

döntésképtelen, bizonytalan 

sértődékeny, sértett 

frusztrált 

feledékeny 

önző 

mohó 

fantáziátlan 

nem érzi jól magát a jelenben, ott ahol éppen van 

nincs önbizalma 

irigy 

féltékeny 

 

 

Ennyit szántam erre a hétre. Olvasgasd és figyeld meg, milyen érzéseket kelt benned 

a szín, majd próbáld megtalálni érzetre a tulajdonságait. 

 

Jövő héten találkozunk, szertetettel:  

      Marcsi 


