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Ahhoz, hogy ötleteinket elképzeléseinket megvalósíthassuk,  
jól kell éreznünk magunkat a bőrünkben. Biztosnak kell 
lennünk abban, hogy helyünk van a földön, terveink nem 
csak egyéni érdekeinket szolgálják, hanem mindenki javára 
valók. 
A kék az ötletek az ideák, és az „igen” energiája, amivel 
lelkesedni tudunk a bennünk felmerülő gondolatokkal 
kapcsolatban. A vörös az erő, a bátorság, a cselekvőkészség, 
és a szeretet, valamint a praktikum színe, ahogyan azt a 
fizikai világban kiteljesítjük. 

Ez a színkombináció emlékeztet minket, hogy ne hagyjuk 
terveinket az kétségeink miatt elveszni, inkább keressük 
meg a módját, hogyan valósíthatnánk meg őket. Tervek, és 
cselekvés. Ne érjük be kevesebbel!

We need to feel at ease in order to achieve our 
ideas and imagination. We need to be sure of our 

place on the planet and that our aims aid not 
only our personal interest but also the common 

good. Blue represents the energy of ideas and 
thought and enthusiastic optimism. Red represents 
power, bravery, action and love as fulfilled in the 

physical world.  

This combination of colours reminds us not to 
allow our aims to fail because of self doubt. 

Instead, we should search for the way to fulfil 
them.  Accept nothing less than plans and action!

  „Ha nincs mit felejtened,
emlékezhetsz a soha nem voltra!
Játssz, s engedd a játékot
világgá formálni!
Szín, élet, utazás, boldog világ...”

Ebbe a színekkel teli
boldog Manóvilágba hívom  
az utazót, mert hiszem:
a színek játéka, harmóniája
erősíti a lelket, a Manók,  
mesebeli lények pedig
segítik, vigyázzák  
az embert!

“If you have nothing to forget 
Remember that which has  
never come to pass!
Play, and let the game become reality!  
The wonderful colours, life, journeys 
Of our universe!”

I invite the traveller into this happy, 
colourful and mystical world of the Manós. 
I believe that colours at harmonious play 
make our soul stronger. The Manós,  
and all fairy tale characters,  
care for us humans!

Bubutimár Éva



Sokszor érezhetjük úgy, hogy nem tudunk továbbmenni, 
hogy a félelmeink megakadályoznak abban, hogy eldöntsük, 

két irány közül melyiket válasszuk. Van egy részünk, ami 
ragaszkodik a már megszokott dolgokhoz, és van egy másik, 

ami a változást sürgeti bennünk. Ha nem tudjuk merre 
induljunk, a legjobb ha várunk. Egészen addig, ameddig a 
változás iránya meg nem mutatja magát. Ekkor már nincs 

más dolgunk, mint elfogadni a változás irányát, még akkor 
is, ha kezdetben idegennek érezzük az új folyamatokat. 

A sárga a tisztánlátás, a döntés, és az öröm színe.  
A lila a változásé a gyógyulásé, és az elengedésé.  

Ha bízni tudunk életünk folyamatában, visszatekintve 
látni fogjuk, hogy a dolgok mindig értünk és nem ellenünk 

történnek, és így könnyebben engedhetjük el az újtól való 
félelmünket.

We can often feel like we cannot continue our way; fear 
keeps us back and prevents us choosing between two ways. 
Half our heart wishes to stay along the old path, the other 
pushes us to change. If we cannot decide what to do, we 
had better wait until the end shows itself, even if the start 
of a new way feels unfamiliar or strange. 

Yellow is the colour of joy, decision and clarity. Violet is 
the colour of change, recovery and release. If we can trust 
in the process of our own life then looking back we will see 
that things always happen for us, and never against us. In 
this way, we will be able to leave our fear of the new.

Megérinteni a törékenységet,
mint egy lélegzetvétel.
Látni a törékenységet,

mint egy érintés, ahogyan 
kezemben tartom a törékenység

szimbólumát...

To touch the fragile  
feels like breathingn.

To see the fragile is like touching,
when I hold porcelain in my hands,

I feel it is the symbol of fragility...

Tóth Anita



Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan!  
Azt, amit szívből szeretünk, és így fogadunk el, 
fejlődésnek, növekedésnek indul. Megpróbálhatjuk ezt  
a kedvenc növényünkkel, vagy akár valamely  
ötletünkkel kapcsolatban. A szív szeretete nem  
ítélkezik, nem tervez, nem korlátoz.  
Csak árad, és ez az energia képes arra, hogy még a 
lehetetlennek tűnő helyzeteket is ajándékká változtassa. 

Szeretni mindent annak, aminek teremtetett.  
Ez a legtöbb, amit magunkért, és másokért megtehetünk, 
és így harmóniát találhatunk ott is, ahol eddig csak  
a nehézségekbe ütköztünk.  
A zöld a tér, az irány, a növekedés és a változás színe.  
A rózsaszín azé a szereteté, melyben mindez  
megnyilvánulhat.

Things of real importance are invisible to the eyes. 
To love something, and accept it as it is, is to allow 

it to grow and improve. Try this with one of your 
plans or ideas. Love from the heart never judges, 

and does not restrict. It rises. This energy is able to 
change impossible situations in a surprising way. 

Love everything as it is! This is more than we 
can do for ourselves and others. In this way we 
can find harmony in place of difficulties. Green 

represents space and direction, growth and change. 
Pink represents the love which is manifest in this.

A formákból, vonalakból, 
színes foltokból születő 

képek történeteket 
mesélnek.

Én is képekben hívom életre 
a bennem lüktető dallamot, 

a körülöttem élő világot, 
képzeletem gazdagságát. 

Életem időtlen ritmusának 
legizgalmasabb játéka ez,  

a szavakkal elmondhatatlan,  
legmélyebb tudás tükrözése.
Ha lehetőség van másokkal 

közösen alkotni, a sok 
egyéni képből, elképzelésből 

felcsendül az összhang!

Pictures born from shapes, lines 
and colourful patches tell a story. 
I develop pictures about my own 
melodic, vibrant world which is 

as full as my imagination. This is 
the timeless universe’s favourite 
game, a reflection of the deepest 

knowledge, and it fills my life. 
Opportunities to create together 

should be taken; from  
all working in unison,  

pictures develop  
in splendour! 

Bató Helga



Ítélkezés mentesség és szeretet. A női bölcsesség két alap  
minősége. Elsősorban önmagunknak kell megbocsátanunk,  
ha úgy látjuk, hogy a múltban vagy a jelenben, nem úgy  
csináltunk a dolgokat, ahogyan elvártuk volna magunktól.  
Az önmagunknak történő megbocsájtás a feltétele annak, hogy 
szeretni tudjuk magunkat. Ez az érzés létrehívja a megbocsátás 
és az elfogadás minden lehetséges attitűdjét a minket körülvevő 
világgal kapcsolatban is. Csak azt tudjuk elfogadni másban, amit 
magunkban is megszerettünk. Így válunk igazán nővé. 

Az arany a bölcsesség, az ítélkezés mentesség, és a boldogság 
színe. A királykék kapcsolódik egy univerzális látásmódhoz, 
melyben mintegy felülről szemlélhetjük az eseményeket, és 
így ráláthatunk, megszerethetünk olyan dolgokat is melyeket 
korábban elutasítottunk. A szeretet bölcsessége annyit 
tesz, elfogadlak olyannak amilyen vagy, és nem akarlak 
megváltoztatni.

Not to judge but to love freely is the basic concept behind feminine 
wisdom. Firstly, we need to forgive ourselves for doing things that 

we find unacceptable. This is the condition of self love. This feeling 
creates forgiveness and complete acceptance which links us to the 

whole world. We can only accept in others what we can love in 
ourselves. We become a real woman in this way. 

Gold is the colour of happiness and freedom of judgement. Royal Blue 
is connected to the attitude of the universe; in this way we observe 

current events from both above and below and we can discover and 
love those things we earlier refused. The wisdom of love means  

‘I accept you as you are and I do not wish to change you’.

A szín a remény az ígéret 
az üzenet, ami a látható 

világunkban folyamatosan 
kommunikál velünk. 
Csak figyelnünk kell, 

és a szivárvány színei 
megmutatják számunkra,  

az önmagunkhoz vezető utat. 
Mindennapi munkám során a 
színek segítségével keresem a 
válaszokat saját és a hozzám 

forduló emberek legfontosabb 
kérdéseire, tudva azt, 
hogy a szivárványhíd, 

mindannyiunk lelkében  
ott ragyog.

Colour represents hope and 
promise; it is communicated to us 
continuously in the visible world. 

We have to search; the colours  
of the rainbow show us  

the way to find ourselves.  
I look for answers to the most 

important questions,  
using colour, throughout  
my work, for myself and  

my customers.  
The rainbow’s  

bride exists  
in everyone’s soul.

Hermann Éva



A bőség nem anyagi, mint inkább a lélek állapotának kérdése. 
Ha bőséget szeretnénk elérni az életünkben, az első, amit 

tudatosítanunk kell, hogy már most rendelkezünk vele, ha 
észre tudjuk venni. Ha mindinkább arra koncentrálunk,  

hogy mink van ahelyett, hogy mi az, ami hiányzik, 
megváltozik az élethez való hozzáállásunk. 

Ezzel a szemléletmóddal olyan lehetőségeket is észre  
fogunk venni, melyek eddig, a hiányra való koncentrálás 

miatt elkerülték a figyelmünket.  
A narancs a bőség, a jókedv, az ízek, és a  

kapcsolódások színe. A zöld a növekedésé,  
és a téré melyben megélhetjük mindezt.

Abundance is the statement of our soul, not 
finances. If we wish to reach fulfilment, the first 
thing to be realised is we already have it! If we 
can understand and concentrate on what we have, 
instead of what we do not, we will change our 
attitude to life. 

We will see lots of new opportunities by using this 
approach – opportunities we would have missed 
without. Orange is the colour of abundance, joy, 
taste and connections. Green is the colour of 
growth and the space where we experience it. 

A tervező érzi az anyagot és a formát.
A grafikus látja a motívumok és színek 
összhangját.
A hangszerző hallja a színek és a forma 
együttes rezgését, amelyeket hanggá, 
harmóniává komponál.

The artist feels the shape and the material.
The designer sees the conformity of the motives and 
colours.
The musician hears the sound of the colours and 
shapes, from which he composes their harmony.

Norváth Horbert



„Hej, tulipán, tulipán,

Tarka szegfű, szarkaláb,

Tele kertem zsályával,

Szerelemnek lángjával!

Nyisd ki rózsám kapudat,

Had kerüljem váradat,

Rózsafádnak illatja,

Az én szívem bíztatja!”

  
Ebben a magyar népdalban benne van, 

ami a kollekció szellemiségét jellemzi: 
Szívünk, lelkünk és a virágok  

színes  üzenete! 
Fogadjátok szeretettel! 

This hungarian folk song describes  
the mentality of our collection.  
It is the message of our heart, soul  
and brightly coloured flowers.   
We hope you enjoy this collection.

Hey Tulip, Tulip!

Lark spurs and rosehips!

My garden is full of lilies

With the flame of love!

Open your gate, my rose,

Let me linger at your castle.

The fragrance of your rose tree

Encourages my heart!



A Föld napi rezgése, 24 órás ritmusa 
a G hangon rezeg, és összhangban 
áll a vörös színnel, azaz a gyökér 
csakrával, vagyis a testtel.

The daily vibration of the earth is a 24 
hour rhythm which resonates at note G 
and is in harmony with the colour red, 

which symbolises the root chakra  
and the body

A Föld tengely forgása a Földév, 
melynek kb. 26000 éves forgási 
ritmusa  F hangon rezeg, és 
összhangban van az ibolyaszínnel, 
vagyis a korona csakrával, ami a 
spiritualitáshoz kapcsolódik.

The axis of the earth completes its cycle 
every 26000 years and resonates at  

note F, which is in harmony with  
the colour violet.

A Föld éves ritmusa 365nap. Ez idő 
alatt kerüli meg a Föld a Napot, 
miközben Cisz hangon rezeg, és 
összhangban áll a zöld színnel,  
azaz a szív csakrával.

The yearly sound of the earth’s orbit 
around the sun resonates at note C#, 

which is in harmony with the colour 
green, and symbolises the heart chakra 

and the soul.

A Nap C hangon rezeg, a sárga 
színnel, és a napfonat csakrával van 
összhangban.

The sun resonates at note C, which is 
connected to yellow and the chakra  

of the Solar Plexus.

A Hold Gisz hangon rezeg, a narancs 
színnel, és a szakrális csakrával van 
összhangban.

The moon resonates at note G#, in 
harmony with orange and  

the Sacral chakra.

  ...a hangszerző hallja  a színek  és a  forma   együttes rezgését...
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