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ÉLJ A SZÍNEKKEL! 
Szeretettel üdvözöllek, köszönöm, hogy megtisztelsz bizalmaddal. 

„A színek alkalmazásának művészete ott kezdődik, ha 
rájövünk, melyik színnel kell életünket gazdagítani.” 

Lilian Verner-Bonds 

 

E modul címe magáért beszél. Megmutatom, hogyan is ÉLJ A SZÍNEKKEL. 

Örömmel hívlak erre az izgalmas utazásra. 

A tanfolyam végére megtudhatod 

 mi is a szín 

 hogyan hatnak ránk a színek 

 értelmezni a színek jelentését 

 olvasni ismerőseid személyiségét 

 használni őket a mindennapokban 

 hogyan gyógyulhatsz általuk 

 milyen színekkel élj együtt otthonodban 

 hogyan alkalmazd a mindennapjaidban 

 

A színek velünk, körülöttünk és bennünk vannak. Kísérnek minket, de kevesen 

tudatosítjuk magunkban hatásukat.  
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Ha megismerjük a színek jelentését, saját magunkat, másokat, helyzeteket és 

eseményeket is „más színben” fogunk látni. A szín egy nyelv, pontosan, mint a 

német, az olasz, a magyar vagy bármelyik a világban. Meg kell tanulnunk melyik 

mit jelent és érteni fogjuk.  

Új utat nyitnak meg előttünk, gazdagabb lesz általuk életünk. Mentálisan, testileg, 

lelkileg, érzelmileg hatnak ránk, növelik önbizalmunkat, önbecsülésünket, 

önértékelésünket.  

 

Bevezetőként röviden arról, 

mi a szín? 

 

Nem az a célom, hogy a színek keletkezését, rendszerezését, valőrjeit, a színek 

frekvenciáit és a többit megtanítsam neked. 

Fontos megértenünk viszont, hogy mint minden, a szín is rezgés. 

A spektrum minden színe más-más frekvencián rezeg, vibrál. 

A minket körülvevő tárgyak a rájuk eső fényt különböző módon nyelik el illetve verik 

vissza.  

Az emberi szem, jobban mondva a látás, a visszaverődő fények egyedi, csak rájuk 

jellemző hullámhosszát különböző színekként érzékeli. Agyunk pedig ezt a színt az 

adott tárgy tulajdonságaként értelmezi.  

https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9ny
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A színeknek mérhető hatása van bizonyos testi reakcióinkra. Például ha egy 

szobában a megvilágítás színét hirtelen pirosra változtatjuk, a szobában tartózkodó 

emberek hőérzete nő. Hasonlóan, ha a szobát kékkel világítjuk meg, a hőérzet 

csökken. 

Nem csoda, ha a kéket, zöldet, lilát hideg színeknek, a sárgát, narancsot, vöröset 

pedig meleg színeknek nevezzük. 

Ha elvégezted már a Színezés elemzés modult, akkor most már csak ismételsz. 

A színek megjelenési formái 

 

Az elsődleges színek, azaz az alapszínek a vörös, a sárga és a kék.  

A „vízfestékhasználós” korszakunkban mindnyájunkkal megtörtént, hogy a nagy 

festegetési lázban a napocskánk sárgája valahogy összefolyt a kék egünkkel és 

máris megjelent a fű zöldje ott, ahová igazából nem is szántuk. 

 

Hát így alakulnak ki a másodlagos színek.  

A fentebb felsorolt elsődleges, vagyis a három úgynevezett elsődleges szín 

segítségével hozzuk létre a másodlagos színeket, amiket használunk, a narancsot, 

a zöldet, a lilát.  

Majd a másodlagos színek és a szomszédjukban elhelyezkedő elsődleges színek 

keverésével hozhatjuk létre a finomabb, árnyaltabb harmadlagos színeket, az 

aranyat, az olajzöldet, a türkizt, királykéket, magentát és a korallt.  

A színek megoszlását, egységeket jelölve táblázatba foglaltam.  

 

 

Elsődleges színek Vörös Sárga  Kék 

Vörös ****   

Sárga  ****  

Kék   **** 

Másodlagos színek    

Narancs ** **  

Zöld  ** ** 

Lila **  ** 

Harmadlagos színek    



Meszes Mária: Színterápia II.              Élj a színekkel 1. lecke 

 

 
4 

Arany * ***  

Olajzöld  *** * 

Türkiz  * *** 

Királykék *  *** 

Magenta ***  * 

Korall *** *  

A színek pszichológiája 

 

 

 

A színpszichológia, a színek hatását vizsgáló önálló tudományág több mint 200 

éves. 

Körülbelül ebben az időben jelent meg Johann Wolfgang von Goethe író és 

természettudós nagy hatású műve a színek pszichológiájáról. 

A pszichológusok és a kutatók között még manapság sem teljes az egyetértés abban 

a tekintetben, hogy a színek milyen hatással vannak ránk. Néhányuk még kételkedik 

abban, hogy a színek igen jelentősen befolyásolják viselkedésünket, reakcióinkat és 

érzéseinket, ámbár a folyamatos kutatások eredményei lassan meggyőzi őket is. 

A színek tudományával foglalkozó legtöbb kutató szerint a színérzékelés központja 

az úgynevezett limbikus agy, vagyis az agyunk legprimitívebb része. Ez azt 

jelenti, hogy a színek megtapasztalása szorosan kapcsolódik az érzéseinkhez és a 

tudatalattinkhoz. 
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Például gyakran érezzük azt egy szobában, hogy a falak színe vagy a 

belsőépítészeti tervezés valamiféle érzeti hatással van ránk, még akkor is, ha 

pontosan nem tudjuk meghatározni ennek természetét. A kutatók arra is rámutattak, 

hogy a színekkel kapcsolatos bizonyos asszociációink kulturális okokra vezethetők 

vissza, míg más asszociációk inkább biológiai jellegűek és egyszerűen csak 

léteznek, akár akarjuk, akár nem. 

Vagyis megéri nagyon komolyan venni a színek pszichológiáját. A színek 

minden nap hatást gyakorolnak ránk: befolyásolják az érzéseinket, a viselkedésünket 

másokkal és magunkkal szemben, illetve azt is, hogy mennyire tudunk koncentrálni 

egy feladatra. 

Tehát, e tudomány azt is vizsgálja, hogy a színek milyen hatással vannak pillanatnyi 

hangulatunkra. 

Vannak színek, melyeket kedvelünk és vannak melyeket nem. Ez sok mindent 

elárul erősségeinkről, gyengeségeinkről, milyen kihívások jönnek szembe és mire 

van jelenleg szükségünk. Egyiket sem hagyhatjuk figyelmen kívül, fontos 

megértenünk hozzájuk fűződő viszonyunkat. 

 

Hamarosan megtanulod a színek jelentését és sok mindenre fény derül majd általuk 

múltadban, jelenedben. 

Életünk során többször változik kedvenc színünk. Érdemes visszagondolni, mi is 

történt velük abban az időben, mikor egyik vagy másik színt szerettük. 

 

A jelenlegi kedvenc színed megmutatja neked, milyen tulajdonságokra van 

szükséged ahhoz, hogy a mostani helyzetedben minden téren sikeres legyél. 

Érdemes körülvenni magad ezzel a színnel, segít, hogy valóban önmagad lehess. 

Viszont vigyázni kell arra, ne vigyük túlzásba, mert más hatást generálhat. 

Mindannyiunknak van saját színe (lehet több is). 

 

Mielőtt még részletesen megismernéd a színek jelentését, kérlek, nézd meg az 

alábbi felsorolást és próbáld kitalálni, melyik színhez sorolnád magad! 

Legyél teljesen őszinte magadhoz, vagy esetleg nézd át a feladatot pároddal, 

barátoddal. 



Meszes Mária: Színterápia II.              Élj a színekkel 1. lecke 

 

 
6 

Ő is annak a színnek lát téged, mint te saját magadat? 

Érdemes egészen pontosan megfigyelned, sok mindent megtudhatsz belőle 

magadról, sőt még kapcsolatotokról is.  

Sok esetben a színválasztás alkalmával derülnek ki olyan tulajdonságok, vagy 

személyiségjegye, melyek még a választót is meglepik.  

Nem egy esetben hallottam már a felismerés csodálkozó hangjait. Nem mindig 

figyelünk fel tulajdonságijainkra sem, hiszen annyira megszoktuk már, vele élünk. A 

szín viszont felhívja rá figyelmünket. Ha tetszik, erősíthetjük, ha nem, elhagyhatjuk. 

 

Melyik szín vagy? 

 

Kék 

Határozott 

Független 

Uralkodásra hajlamos 

Erős akaratú 

Azonnal eredményeket akar 

Tettre kész 

Szereti a hatalmat és a tekintélyt 

Szereti a korlátlan szabadságot 

Nem bírja az ellenőrzést 

Szókimondó 

Egyenes választ vár 

Ideges 

Szeret versenyezni 

Kalandvágyó 

Rámenős 

 

Zöld 

Rendszerető 

Gondos munkát végez 

Szereti a szabályozott körülményeket 

Kedveli a garantált biztonságot 

Kritikus szellem 
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Betartja a szabályokat 

Elolvassa és követi az utasításokat 

Konzervatív 

Nem szereti a hirtelen gyökeres váltásokat 

Hajlamos a komolyságra és kitartó 

Óvatos 

Diplomatikus 

Tisztelettudó 

Hajlamos a kompromisszumokra 

Pontos 

 

Vörös 

Optimista 

Rendszerint izgalmas, ösztönző 

Lelkesítő 

Gyakran drámai 

Beszédes 

Nyitott és barátságos 

Szeret emberekkel dolgozni 

Szeret csoportokhoz tartozni 

Szívesen segít másokon 

Szüksége van az önkifejezésre 

Nagyvonalú 

Szereti a változásokat, a spontaneitást 

Meggyőző 

Magabiztosnak tűnik 

Szereti, ha elismerik 

 

Sárga 

Türelmes 

Készséges 

Jó hallgatóság 

Lojális 
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Pontosan ellátja a feladatát 

Szereti a biztonságot és az állandóságot 

Nyomós ok nélkül nem változtat 

Első a magánélet 

Megbecsülést vár az elvégzett munkáért 

Hagyománytisztelő 

Konfliktuskerülő 

Barátságos 

Figyelmes másokkal 

Fontos a számára, hogy jól végezze a munkáját 

Adakozó és részvéttel teli 

 

 

Nos, hogy tetszett?  

Mint láthattad, ebben a feladatban megjelennek a színek pozitív és negatív 

aspektusai is. Erről még részletesebben fogunk tanulni, illetve, ha elvégezted a 

Színezés elemzés modult, akkor ez már nem ismeretlen számodra. 

 

Színek és személyiségek 

 

Fotó: Internet 

Néhány színnel bemutatom, hogyan is hozhatjuk össze a színeket a 

tulajdonságokkal, jellemekkel. Ha megismerjük majd a többi szín jelentését, saját 

magunkra is rátalálunk. 
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Elsőként vizsgáljuk meg az egyén vitalitását, szokásait. Ezek után fel fogjuk ismerni 

bennük a színek analógiáját. Azt viszont figyelembe kell vennünk, ha összetett színt 

(például a narancsban a vörös és a sárga) veszünk alapul, megjelenhet benne más 

szín jellegzetessége is. Vagy, ha megfigyeljük, mint már említettem, az egyénnek 

lehet több színe is. Viszont olyan nem, vagy csak egészen ritkán fordul elő, hogy egy 

adott szín és a komplementere jelenik meg egyszerre. Például zöld típusú emberben 

nem találjuk meg a piros, illetve a narancssárgában a kék jellemvonásokat.  

 

Piros 

A piros típusú emberek extrovertáltak, kifelé fordulók, energikusak, határozottak, 

kimondottan irányító, vezető típusok. Nem bírják a lassúságot, a monotonitás rosszul 

viselik. Döntéseiket általában elsőként érzelmi alapon hozzák, majd utána 

gondolkodnak reálisan. Azonnal kimondják, amit gondolnak. Nem szeretik a 

hazugságot, a mellébeszélést. Nem tanácsos vele vitába bonyolódni.  

Szeretnek szórakozni, a társaság középpontjában érzik jól magukat. 

Akkor lehet mellettünk kiegyensúlyozott, boldog életünk, ha felvesszük, vagy 

legalábbis megpróbáljuk felvenni a ritmusukat.  

 

Kék 

A kék típusúak többnyire befelé fordulók, introvertáltak. Elvannak magukban, nem 

hiányzik nekik a nyüzsgés. Szeretnek mindent alaposan átgondolni és utána hozzák 

meg megalapozott döntéseiket. Rendkívül pontosak és precíze, összeszedettek. 

Kényelmes, nyugodt életet kedvelik, nem szeretik, ha kimozdítják őket a 

komfortzónájukból. Nem bírják a kapkodást, a feszített munkatempót.  

A biztonságra törekszenek és ezt nyújtják ők is társuknak, barátaiknak. 

Megbízhatóak, adott szavukat megtartják. 

Ők a monoton munkát is szívesen végzik, akár huzamosabb ideig is, viszont 

nehezen viselik, ha irányítani akarják őket. 
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Sárga 

A sárga típusú emberek alapvetően vidámak, kiegyensúlyozottak, boldogan élik 

napjaikat. Könnyedek a munkájukban, kapcsolataikban és általában mindenben. 

Nem stresszelnek sokat, hamar átlátják a dolgokat és rugalmasan rendezik. 

Rendkívül barátságosak, emberszeretők, jó a humoruk, remek 

beszélgetőpartnerek. 

Néha bohókásak, szétszórtak is lehetnek. Nekik nem okoz gondot egy kis 

rendetlenség, nem baj, ha nem tökéletes valami. Ez nem igénytelenséget, hanem 

lazaságot tükröz. 

A fegyelmet nem igazán tűrik, nem szeretik, ha irányítgatják őket, szeretnek önállóan 

döntéseket hozni, majd véghezvinni azt. 

 

Zöld 

A zöld típusú emberek szeretik a természetet, a kirándulást. Fontos számukra, 

hogy rendszeresen kimehessenek a „zöldbe”, mert ott töltődnek. 

Szeretik az életet, tudják is élni. Boldogok, jókedvűek és kiegyensúlyozottak. 

Fontosak számukra az emberi kapcsolatok. Ők azok, akik önzetlenül adnak és 

adnak, mindenféle ellenszolgáltatás és elvárás nélkül.  

Alapból nyugodtak, higgadtak, békések. 

Mindenkit segítenek, támogatnak, mindenben lehet rájuk számítani, nem húzzák ki 

magukat a munka alól. 

Szépen, megfontoltan megtervezik dolgaikat, nem szabad őket siettetni, sürgetni. Jó 

csapatjátékosok, segítik, tanítják kollégáikat, de egyedül is remekül eldolgoznak. 

Ők igazi barátok.  

Figyeljük meg a színalkotást! Zöld -> kékből (nyugodt, békés, higgadt…) + 

sárgából áll (boldog, vidám, jókedvű…) 

 

A legjobb viszont, ha elsőként magunkra vonatkoztatjuk ezt a vizsgálatot… 
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Színek és árnyalataik 

 

 

Sokszor zavarba jövünk, mikor egy ismerősünk mesélni kezd például az új autója 

színéről és mi nem tudjuk hirtelen beazonosítani képzeletünkben. Személy szerint, 

nekem is volt már delfin kék (halvány kékesszürke), és Nautilusz kék autóm 

(sötétzöld metálban).  

Minél fejlettebb egy nép, annál fejlettebb a nyelve is. Egy szín akkor jelenik meg a 

köztudatban, ha van rá elnevezés. Hát, a magyarban van… több ezer is. 

A namíbiai himba törzs tagjain végeztek kutatásokat a színekkel kapcsolatosan. 

Ők többé-kevésbé megőrizték eredeti életmódjukat és nyelvüket, melyben mindössze 

négy színre van szavuk. 

 

- a zuzu szó jelöli a nagyon sötétkéket, zöldet, vöröset és lilát, 

- a vapa a fehéret és a világossárgát,  

- a buru a zöld és a kék néhány árnyalatát, 

- a dambu pedig a barna, a vörös és a zöld bizonyos árnyalatait. 

Ha a színekről és meghatározásukról szeretnél olvasni, javaslom, látogass el 

Földvári Melinda szintan.hu oldalára. Érthető magyarázatokat és gazdag 

szakirodalmat találsz. Melinda 2004-ben kezdte gyűjteni az anyagot több forrásból. 

Köszönet neki érte. Létrehozott egy használható, értékes csodát a magyar 

embereknek, a színeket szeretőknek. 



Meszes Mária: Színterápia II.              Élj a színekkel 1. lecke 

 

 
12 

Érdekesség  

(egy kis játék pihenésképpen)  

1. Feladat. Mondd ki a képen látható szavakat, hangosan, olvasd gyorsan! 

2. Feladat. Most ne olvasd a szavakat, hanem a színeiket mondd ki gyorsan, 

hangosan! 

 

Ha esetleg nem sikerült, ez azért van, mert az agyunk az olvasáshoz szokott és nem 

a színfelismerés. 

 

Köszönöm figyelmedet, hamarosan folytatjuk. 

 

Minden jót kívánok szeretettel: Marcsi 


