
	
	

Hur vi kan tolka färgerna vi får i kommunikationen 
     Violett är som jag sa vägen ut till det andliga. Väldigt sällan som djur säger att de 

vill ha det men det har hänt att hästar sagt att de är violetta och de gångerna har 
jag faktiskt trott på dem 
Fysiska problem som hänger ihop med indigo 
problem med hjärnan och nervystemet  

  
     Indigo är det chakrat vi använder till att kommunicera telepatiskt  och djuren 

har ju redan den färgene . Säger de att du är indigo så betyder det att du är bra på 
telepati och har stark intuition.  
Fysiska problem som hänger ihop med indigo:  
huvudvärk, öronproblem synfel, bihåleproblem. 

 
 Blått är färgen för halschakrat och kommunikation . Ett djur som vill ka mer blått   
det för många i omgivningen, människor eller djur, som pladdrar på hela tiden. 
Fysiska problem som hänger ihop med blått :  
 halsont, munsår, skolios, nackvärk. 

  
Grönt är hjärtats och kärlekens färg. Ett djur som vill ha mer grönt vill ha mer  
kärlek och ber de om mer grönt kan det räcka med ett grönt täcke, filt, grimma  eller 
boll. Färgerna påverkar oss och allra mest djuren. Har de mycket grönt så har de 
mycket kärlek 
Fysiska problem som hänger ihop med grönt: 
 högt blodtryck, hjärt och lungsjukdomar, astma. allergi, bröstsjukdomar, problem 
med framben 



 
     Gult  har med självkänsla att göra. Ett djur med dålig självkänsla kan behöva gult.   

Har de mycket gult är det ett bra chefsämne eller redan chef/ledare.  
Fysiska problem som hänger ihop med gul : 
magsår, tarmbesvär ätstörningar, diabetes, leverproblem, svullen mage.  

 
Orange har med kreativitet att göra. Har du en häst som alltid tar sig ut ur hagen 
och löser alla sätt du stänger för eller en hund som hela tiden hittar på nya bus, ge 
dem inte orange. Ett passivt, undanskuffat djur kan däremot behöva orange. Men… 
nu kan det vara så att den här överkreativa typen ber om orange för att kunna hitta 
på mer hyss men ge dem då grönt istället. Djuren vet som sagt hur färger påverkar 
oss alla. Och är man kreativ så är man och hittar på hyss även här. 
Fysiska problem som hänger ihop med orange: 

      sjukdomar i fortplantningsorganen, urinvägarna ischias och bäckenproblem  
 

Rött är stam och rot. En som har mycket rött har ofta stark gruppkänsla. Jag har 
hittat det mycket hos islandshästar. Men jag träffade också en liten punkartjej, ett 
stoföl , just islandshäst. Hon var knappt ett år men försökte styra och ställa i hela 
flocken. Hon ville gärna ha mer rött men inte för stamtillhörigheten, den hade hon 
redan, utan för att rött också står för motor, att dra igång och raca . Inget som den 
damen behövde så hon fick ett grönt täcke. Jag vet inte om det hjälpte men det var i 
alla fall ett försök ;)  

     Fysiska problem som hänger ihop med röd: 
       problem med blodcirkulationen, könsorganen samt smärta i  
      Nedre delen av ryggen . 
 
      Det här är delvis tradionella tolkningar av färger , delvis mina egna men…. 
       … gör dina egna tolkningar och fråga den du kommunicerar med  vad färgerna 
      betyder : Dela gärna med dig av dina/djurens tolkningar    
 

 
           

 


