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Remélem, gyakorolsz és már mindenki színezett a családban. Most befejezésként 

folytatjuk a színek tulajdonságaival.  

LILA 

 

Pozitív aspektusai: 

érzékeny 

spirituális 

alázatos 

tisztelettel teli 

önálló 

békés 

találékony, leleményes 

emberséges 

védelmező szerep az övé 

jó vezető 

nyugodt, szelíd 

magabiztos 

 

Negatív aspektusai: 

 

haraggal teli  

frusztrált 

túlérzékeny 

magányos 

szenved az érzelemitől 

ellentmondások jellemzik 



Meszes Mária: Színterápia I. modul            Színezés elemzés 8. lecke 

 

 
2 

konfliktusokba keveredik 

korrupt 

nagyravágyási hóbortjai vannak 

 

Harmadlagos színek: 

arany 

olajzöld 

türkiz 

királykék 

 

ARANY 

 

Pozitív aspektusai: 

tapasztalt 

érett gondolkodású 

nagyvonalú, megbocsátó 

ő a győztes 

jóindulatú 

sikeres 

segítőkész 

tanácsadó 

kötelességtudó 

szívből adakozik 

mély önismeret jellemzi 

alázatos mint egy gyermek és  

bölcs (lelki és spirituális szinten is), mint egy öregember 
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Negatív aspektusai: 

mogorva 

korlátolt 

pesszimista 

sikertelen 

öntelt 

nem tisztelik, ő sem tisztel másokat 

buta, okoskodik 

nem szeret tanulni 

 

OLAJZÖLD 

Pozitív aspektusai: 

nyíltság jellemzi 

körültekintő 

tud bánni az érzelmeivel 

el tudja engedni, amire  már nincs szüksége 

szívós és kitartó 

mély érzésű 

körültekintő 

bölcs gondolkodású 

higgadt 

 

Negatív aspektusai: 

 

becsapja saját magát 
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rosszindulatú (nem bírja elviselni, ha mások boldogulnak) 

irigy 

nincs képzelőereje 

alárendelt szerepben él 

mások hibáztatása 

gyáva 

önző 

elégedetlenkedő 

 

 

TÜRKIZ 

Pozitív aspektusai: 

önbizalom, önelfogadás 

nyugodt, higgadt 

egyensúlyban van, mély béke jellemzi 

harmónia 

sikeres, céltudatos 

fontos számára a folyamatos önismereti munka 

érzelmesség, érzékenység 

szókimondó 

jól kommunikál 

intuitív 

bizakodó 

 

Negatív aspektusai: 

önbizalomhiánnyal küzd 
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vagy túlzott önbizalma van, önimádó is lehet 

becsapja saját magát 

nehezen dönt 

nem foglal állást 

önző 

túl érzelmes lehet 

gyakran manipulál másokat érzelmileg 

túlérzékeny 

nem ismeri fel a félelmeit 

 

KIRÁLYKÉK 

Pozitív aspektusai: 

empatikus 

határozott 

kiváló döntésképessége van 

intuitív 

belső egyensúly jellemzi 

józan gondolkodású 

 

Negatív aspektusai: 

mélyen gyökerező konfliktus az anyával 

függőségekkel élhet (drog, alkohol, párkapcsolat, de lehet szappanopera függőség 

is) 

depressziós 

titkolózó 

elszigetelődés jellemzi 
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Két másik szín a fehér (tiszta) és a rózsaszín. 

 

FEHÉR 

Pozitív aspektusai: 

intuitív 

szenvedélyes 

érzelmes 

őszinte 

tiszta (lelkileg és érzelmileg is) 

Jó tanácsadó 

békés, nyugodt, higgadt 

érzelmes 

tiszta fejjel hozza meg döntéseit 

 

Negatív aspektusa: 

túlságosan maximalista 

merev gondolkodású 

mesterkélt 

fontoskodó 

unalmas 

elszigetelődik 

túlságosan érzelmes 

ürességérzet gyakori 

frusztrált lehet 
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RÓZSASZÍN 

Pozitív aspektusai: 

érzékeny 

együttérző 

törődő, gondoskodó 

nagyon tud szeretni és feltétel nélkül 

együttérző 

önfeláldozó 

megnyugtató 

tartja az adok-kapok egyensúlyt a szeretetben is 

erős nőies jellemvonások, feminin alkat 

gyengéd 

kedves 

megértő 

 

Negatív aspektusai: 

túlzott ragaszkodás 

sebezhető 

kiszolgáltatott 

önbizalomhiánnyal küzd 

agresszív lehet 

nem szereti önmagát 

nem tud kapcsolatot teremteni 

kierőszakolja a szeretetet 
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Ez volt az utolsó lecke. Azt ígértem, nem lesz vizsga, viszont kérlek, az utolsó 

színezésedről készíts, írj elemzést és küld el nekem szkennelve, vagy láthatóan 

lefényképezve. Fontos, hogy a színekre ráírd a kezdőbetűt, hogy be tudjam 

azonosítani. 

Szeretném tudni, megértetted-e a lényeget és valóban elsajátítottad a tanfolyam 

anyagát, használni tudod majd a mindennapjaidban, vagy munkád során. Ha valami 

félreértést találok, megbeszéljük. 

Ez nekem is visszajelzés, mert tudni fogom, min kell az anyagomon változtatni, mi 

az, ami részletesebb magyarázatot igényel. 

 

E feladat elvégzése nem befolyásolja a további tanulást, nem feltétele a következő 

modulra történő jelentkezésnek! 

 

Köszönöm együttműködésedet. 

 

Jó gyakorlást, sok tapasztalást, kitartást és sikeres munkát kívánok neked! 

 

Élj a színekkel! Lehet nélkülük is, de nem érdemes! 

 

Kérlek, többször olvasd át az anyagot, hogy alaposan megértsd. Fontos, hogy te 

gyere rá a lényegre.  

 

Ha szeretnéd még tudatosabban használni a színeket, válaszd következő 

tanfolyamodnak a Színterápia II. Élj a színekkel című modult. 

A III. modul maga a Színgyógyászat, mely egy elméleti és egy gyakorlati részből 

áll. 

Érdemes mindet megtanulnod, hogy magabiztosan, akár hivatásod, szakmádként is 

segíts az embereken ezzel e csodás módszerrel. 

Ha az egész tanfolyamot elvégzed, kérésedre igazolást állítok ki. 

 

Végtelen szeretettel: 

 

      Meszes Mária 

               színkonzulens 


