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A gyermekfejlődés szakaszai  
 

0 – 14 év 
 

A színek segítségével történő tapasztaló átélés orvosi előadással egybekötve. 
 

Ha személyesen megtapasztaljuk, azaz nem csak értjük, de érezzük is, hogy az egyes életkorokban 

mire van szüksége a gyermekléleknek, – ezt nevezi az antropozófia megismerő érzésnek, amire a 

gyermekmegfigyelés során a Waldorf-pedagógia támaszkodik - akkor érdemben tudunk segíteni a 

gyermeknek abban, hogy saját individuális sorsába egészséges módon beleálló emberré váljon. A 

pedagógusoknak és a szülőknek nagy szerepük és nagy felelősségük van ebben. A pedagógia olyan, 

mint a kétélű kard. Művészi módon preventív és gyógyító, ellenkező esetben megbetegítő és 

romboló.  

 

A Fény-Szín-Sötétség festésgyakorlatok a felnőtteknek segítenek átélni, megtapasztalni az adott 

életkor tudatosságszintjét, annak jellemzőit. Az egyes kulturális korszakokhoz kapcsolódó színekkel 

dolgozunk. A gyermek tudatfejlődése megismétli a kulturális korszakokon átívelő tudatosodási 

folyamatot, az emberiség önmagára ébredését, benne az egyes ember önmagára ébredését. Liane  

Collot d’ Herbois színtana lesz ebben segítségünkre. 

A 12-színminőség megélése a felnőtt saját belső munkája: önismeret is, változás lehetősége is. 

 

Előadások: Összefoglaló az egyes életszakaszok testi, lelki, szellemi igényeiről kitekintéssel arra,  

hogy milyen későbbi konzekvenciái lehetnek a hiányos nevelésnek a kialakuló betegségek, 

aszociális magatartások vonatkozásában. 

Miként tudunk mi felnőttek értő gyermek-olvasóvá válni? 

 

Festésgyakorlatok, pedagógia: Ujváry Éva, festésterapeuta, Waldorf-pedagógus 

Orvosi előadás, beszélgetések: dr. Kiss Éva Zsuzsanna, antropozófus orvos 

 

Kiknek ajánlott?  

 Pedagógusoknak, gyógypedagógusoknak, szülőknek, orvosoknak, pszichológusoknak és 

 minden felnőttnek szakmára való tekintet nélkül. 

 

Időpont: 2016 Havonta egy szombat 9.30.-17.00 

Helyszín: Palánta  Családi Napközi  és  Közösségi  tér   

Gödöllő, Szilhát  u.  14.  

 

1. Január  23. Magenta Ó-Indiai kultúrkorszak 

2. Február 20 Kárminpiros Ó-Perzsa kultúrkorszak 

3. Március19: Cinóberpiros Héber kultúrkorszak 

4. Május    7 Narancssárga Egyiptomi kultúrkorszak 

 

Tervezett folytatás: 2016 augusztusában négy napos nyári műhelymunka keretében Színtémák:  

Sárgásszöld      Kréta 

                    Smaragdzöld   Görög 

                                 Türkizkék        Bizánc 

                                 Kobaltkék        Középkor 

       

 



 

 

Részvételi díj: anyagköltséggel együtt a négy szombati napra  37 500 Ft 

Jelentkezés: 2016. január 11-ig   

Jelentkezés: e-mailben: eva.ujvary29@gmail.com . Jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében  fogadunk el, a 

teljes részvételi díj  vagy  10 000  Ft  előleg –-átutalásával az alábbi bankszámlaszámra:  
1010 3836-28279800-01003002 

A befizetett előlegből 3.000 Ft a regisztrációs díj.  

További információ: Ujváry Éva: 06 20 575 7049 

https://festesterapia.wordpress.com/ 

Visszajelzések a 2015 augusztusában lezajlott szeminárium  részvevőitől.  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Festésre 
  

A Collot-terápia mibenlétére vonatkozóan külön köszönöm, hogy behoztad a 

gyerekfestményeket is, ezek nagyon inspirálóak voltak pedagógiai irányban. Tágabb 

kontextusba helyeződött bennem mindaz, amit a színeknek az emberre gyakorolt hatásairól 

eddig hallottam, és át is értékelődött. A személyes megélésbeli élmények olyan pluszok 

voltak számomra, amire nem is számítottam. Köszönöm! 

https://festesterapia.wordpress.com/


A kurzus szép, aktív, kerek volt számomra. Szeretném folytatni, többet megtudni a 

szervek/szervrendszerek – színek kapcsolatáról. Köszönöm! 

A Collot festés sokat tágított a látóhatáromon. Sok újat tapasztaltam. Kezdem felfedezni az 

érzésből, a fejből és az énből érkező mozdulatok különbözőségét. Erős ösztönzést érzek a 

folytatásra. 

Nagy élmény volt számomra a színminőségek megtapasztalása, a színek „mozgásának” 

átélése. Felfedeztem egy általam eddig alig ismert világot. Köszönöm! 

Egyfajta jövőképet kaptam, vagyis inspirációt, hogy (hagyományos)tanításomba beviszek 

a Waldorf pedagógiából hasznos dolgokat. 

Elmélyedést a színekben, a gyermekfejlődésről ismereteket kaptam. Nem érzek 

hiányérzetet. Köszönöm! 

Jó volt a saját határaimat tapasztalni, olykor sikeresen tágítani, - de főként érzékelni: 

mennyi még a feladat. Köszönöm! 

  

Antropozófus orvosi ismeretekre 
  

Nagy élmény volt Évát megismerni. Nagyon jó tudni, hogy ilyen komoly szakmai háttérrel 

rendelkező és ugyanakkor ilyen mély emberséggel áthatott emberek dolgoznak már Mo-on 

ezen a területen. 

Természetgyógyász képzéseken, gyakorlati táborokban, ahol a különböző területeket 

bemutatják, fontos lenne tudni erről a festésterápiáról és az antropozófus orvoslásról 

egyaránt. 

Ezidáig igen keveset tudtam az antropozófus orvoslásról, jó volt hallani. 

Nagy témák és gondolatok kerültek elő. Élmény volt hallgatni. Legközelebb talán 

kevesebb, de mélyebb munkát javasolnék. 

Örülök, hogy az antropozófus orvoslás teret kap. Reménykedem, hogy a fiam, aki 

orvosnak készül, érdeklődni fog ez iránt. 

Az antropozófus orvoslás mibenlétéről, a betegségek létéről, milyenségéről átfogó képet 

kaptam. 

Nagyon jó volt együtt lenni egy olyan emberrel/orvossal, akit valóban a „kedély” vezet. 

Tápláló volt az életút, tanulási út, világhoz való hozzáállás rokonsága számomra. 

  

 


