
Meszes Mária: Színterápia II.              Élj a színekkel! 2. lecke 

 

 
1 

S Z Í N T A N  

Színek jelentése és hatásuk 

“A színek, mint emberi tulajdonságaink, érzelmeink 
változását tükrözik.”  

– Pablo Picasso 

 

 

 

A színek jelentése, mint az előzőekben láthattuk, nemzetekként, kultúránként 

különbözhetnek, vagy egyezhetnek. Elmondhatjuk, hogy minden színnek van pozitív 

és negatív aspektusa. Hatásuk, és az általuk felébresztett érzelmek függnek az adott 

szín árnyalatától, hangulatunktól, kedélyállapotunktól, mely az érzékelés pillanatában 

betölt minket. 

Megkülönböztetünk meleg és hideg színeket 

Meleg színek: a piros, a sárga, a narancs. 

Hideg színek: a kék, a lila és a zöld. 

A színek jelentéséről, pozitív és negatív jellemvonásokról, tulajdonságokról és 

személyiségjegyekről már az I. modulban tanultál.  

A gyógyító, a színgyógyászatban használt színekről a III. Színgyógyítás, 

színkonzultáció elnevezésű modulban lesz szó részletesebben. 
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Most merüljünk el a következő, nagyobb témakörben, ismerjük meg a színek 

jelentését és alkalmazását. 

Hogyan is tanuld meg a színeket? Úgy, hogy ne tanuld, hanem érezd! Ez egy kicsit 

olyan, mint egy meditatív állapot, mintha relaxálnál. Lazulj el, ülj kényelmesen, csukd 

be a szemedet, képzeld magad elé a szín, amelyikről olvasni fogsz. 

Kezdd el nézni a sorokat, fogd fel a szavak jelentését, de ne az agyaddal. Menj bele 

színbe, figyeld meg, tapintsd és szagold meg.  

Meg fogod őt érezni, meg fogod őt tapasztalni és így fogod őt megismerni és 

megszeretni. 

Kezdjük!  

Fehér 

„Az istenhit után a tisztaság a legfontosabb.” John Wesley 

 

E szavunk a ragyogó, fényes jelentésű „feh” szóból ered, finnugor eredetű. A fehér 

régies alakjai a feiér, fejír, fejér (Fejér megye nevében még a mai napon is 

megtalálható). A fehér jelentése a tiszta, a világos. 

A fehérben minden szín megtalálható, a szivárvány minden színét, minden színt 

magába foglal és felbontható. A fehér jellemvonásaival rendelkező emberekre Vicky 

Wall, az AURA SOMA megalkotója azt mondta, „szvárványharcosok”  

Világosságot, tiszteletet, igazságosságot, józan gondolkodást, egyszerűséget, 

békét, ártatlanságot fejez ki. Az erkölcsösség, az igazságosság, a remény, a 

tisztaság és sterilitás analógiája. 

Kínában, Japánban, India egyes részein és több afrikai törzsnél is a fehér a gyász 

színe. Gyerekeket még ma is gyakran temetnek fehér ruhácskában, fehér 

koporsóba. 

Hatása a szervezetre, egészségre: frissít, üdít, regenerál, nyugtat. Megőrzi a bőr 

fiatalságát, rugalmasságát. Félelem feloldására kiváló. Ha új lakást, házat vásárolsz, 

égess fehér gyertyákat, kitisztítja a teret, eltűnteti a nem kívánatos energiákat. 
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Fekete 

„A múlt néha olyan, mint egy fekete lyuk. Ha túl közel mész hozzá, beszippant.” 

Ami nem öl meg c. film 

Az intellektust, eleganciát, a jómódúságot, hatalmat, igényességet szimbolizálja. 

Jelölheti az ürességet, a gonoszságot, a sötétséget, rosszindulatot, szomorúságot, 

zárkózottságot is. A fekete önmagában nem „rossz” szín. Nincs olyan, hogy jó, vagy 

rossz szín. A fekete negatív aspektusa is használható pozitív módon, hiszen ha 

valaminek a szomorú, sötét oldalát nézzük, sok esetben arra késztet minket, hogy 

változtassunk, vagy éppen elfogadni tanít. 

 

A divatban karcsúsító szín, mondják, a fekete slankít. 

A fekete a kamaszkorban jelentheti a gyerekkor lezárása és a felnőttkor közti 

átmenetben a bezárkózást, elzárkózást, megpihenést, felkészülést az átmenetre.  

Van, aki divatként visel feketét, de ha nem ez játszik szerepet, akkor az állandó 

fekete viselet jelentheti azt, hogy valami hiányzik az egyén életéből. Felhívhatja 

figyelmünket depressziós állapotra is. Természetesen figyelembe kell vennünk e szín 

viselőjének az életkorát. 

 

A nyugati kultúrában a halál, a gyász színe. 

A fekete hatása a szervezetre, egészségre: E színt nem alkalmazzuk a 

gyógyításban. Az aurában jelenhet meg, rendellenességet, betegséget, vagy a lélek 

sötétjét jelzi.  

Hatása: Depresszív, lehangol, álmosít, de egyben elgondolkodtat.  

Negatív aspektusai: gyengeség, önzés, hatalmaskodás, rombolás, pusztítás, 

korlátozások, a hatalom visszaéléssel való használata 

Pozitív aspektusai: kreativitás, a hatalom helyes használata, oktató, látnoki 

képesség, rejtett gazdagság 

Ha úgy érezzük, hangulatunk „fekete”, menjünk a fényre, viseljük, alkalmazzunk 

kevés narancssárgát. (Alkalmazásról, színek használatáról később foglalkozunk 

részletesebben). 

https://www.citatum.hu/szerzo/Ami_nem_ol_meg
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Szürke 

„A biológiai valóság nem fekete-fehér.  

Vannak benne nagyon fontos szürke területek is.” 

Yuval Noah Harari 

 

A szürke fekete és fehér is, átmeneti állapotra utal. Egy ősi eredetű szó, 

alapjelentése a szür volt. A „-ke”, mint kicsinyítő képző jelent meg mellette. Hamu és 

juh megnevezésére használták. 

A szürkét nem igazán szeretik az emberek, unalmasnak, lehangolónak tartják. Akik 

szürkébe öltözve élik életüket, e szín negatív aspektusai ellen védekeznek. 

Mivel fekete é fehér, ezért asszociálhatunk a kettősségre, az ellenpólusokra, a nőre 

és a férfira, a nappalra és az éjszakára… 

A szürke a középszerűség, a túlélésbe vetett hite jelképe. A túl sok szürke 

megkeményít. A szürke mindig divatjamúlt.  

Világosszürke -> megváltás 

Sötétszürke -> gáncsoskodás, börtön, szűklátókörűség 

 

Pozitív szürke: realista gondolkodásra utal, tájékozott és józan gondolkodású. 

Negatív szürke: kritika, szegénység, betegség, melankólia, félelem. 

Barátságtalanság, melankólia, félelem általában mindentől, de leginkább a 

veszteségtől. Rendkívül kritikus, még saját magával szemben is.  

Hatása: megnyugtatja a zaklatott idegeket, az ezüstszürke segíti az elalvást. Nem 

gyógyító, hanem diagnoszta szín, röntgenben használják.  

Ha az aurában szürke szín jelenik meg, akkor biztosak lehetünk abban, hogy azon a 

területen energiahiány, elváltozás van. 

 

https://www.citatum.hu/szerzo/Yuval_Noah_Harari
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Vörös 

„Hát lehet színes filmet forgatni a háborúról? A háborúban minden fekete. Csak a vérnek 

más a színe, egyedül az vörös...” 

Szvetlana Alekszijevics 

A vörös a szerelem, szenvedély, életerő, akaraterő, energia, a lendület színe.  A 

szex, a tűz, a vér, veszély és a hatalom jelképe. A fáradhatatlan, örökös mozgás is e 

színhez köthető. 

A vörös a növekedés, de a pusztítás is. Lehet az élet és a halál színe is. 

Pozitív megnyilvánulásban vezető egyéniséget jelöl, aki tettre kész és mindenben 

győz, minden információ a rendelkezésére áll ahhoz, hogy sikeres legyen. (Lásd 

Tarotban a MÁGUS a vörös köpenyében) Gyakran használják ezt a színt 

reklámokban figyelemfelkeltésre, ösztönözve a fogyasztókat a vásárlásra. Sürgető, 

gyorsító hatása is van. 

A negatív vörös eltipor, leigáz, agresszív. Visszaél a hatalmával, nem épít, hanem 

rombol, pusztít, öl. Lehet túlzottan anyagias, zsugori. 

Dél-Afrikában piros a gyász színe, Indiában a tisztaság, menyasszonyi viselet 

színe.Az Ókorban, a holtak mellé vörös színű port szórtak. Ez a temetkezési 

szertartás része volt, mert úgy tartották, hogy véd a rontások ellen, megóv a 

démonoktól és a veszélyektől. 

Aki a vöröset szereti aktív, dinamikus, energikus ember, aki mindig tettre kész, 

szinte soha nem fáradt. Keresi az új lehetőségeket és bátran belemegy, eltervez, 

megvalósít. 

Nagyon tud szeretni, kitart azok mellett, akiket megszeretett. Szinte mindig boldog és 

elégedett. Sikeres embernek mondható. 

Hatása: emeli a vérnyomást, serkenti a fizikai teljesítményt, fokozza az étvágyat. Túl 

sok vörös agresszív viselkedést válthat ki. A vörös érzelmeinkre intenzíven ható szín. 

Ösztönzi a szívműködést, emeli a vérnyomást és hőt generál. Magabiztosságot, 

energiát és biztonságot nyújt. Mivel a vörös a szerelem, és szexualitás jelképe is, a 

libidóra pozitívan hat. Ha hosszú ideig tartózkodunk egy vörösre festett szobában, 

izgatottá válunk, és hőérzetünk is nő. 
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Narancssárga 

„Ősszel a narancssárga uralja a szíveket, 

mutatja az elmúlást, de ígér új életet.” 

Meszes Mária 

 

 

Az energia, lelkesedés, hatékonyság és az egyensúlyra törekvés, az önbizalom, az 

önértékelés, az önazonosság színe.  

A boldogságot, vidámságot, melegséget, lelkesedést, játékosságot, vágyakat is 

jelképezi, de mivel van benne vörös, ezért agressziót, erőszakosságot, 

veszélyességet is hordoz a szimbolikája.  

Az ősz legjellemzőbb színe, jelképezi a lenyugvást, megnyugvást, békét, 

békességet. 

A vörösnél kevésbé agresszív szín, hisz a sárga játékossága oldja a piros erőteljes 

hatását.  

 

A vöröshöz hasonlóan a narancssárga is figyelemfelkeltő szín, cselekvésre 

ösztönöz, így a piroshoz hasonlóan szeretik a marketing szakemberek. A narancs 

kiegyensúlyozott, barátságos és meleg érzést kelt és hatására vendégszeretőbbek, 

éberebbek és vidámabbak leszünk.  

Aki e színt kedveli, annak fontosak a barátok. Érzelmeit kimutatja, szívesen beszél 

róluk, életigenlő egyéniség. Kimondottan boldog ember, aki az újért képes átlépni 

saját határait. Nem fél semmitől. Mindennek tud örülni. 

Kínában és Japánban a szeretet és a boldogságot szimbolizálja. A buddhista 

szerzetesek ruhájának színeként pedig a láng, a megvilágosodás fénye, az isteni 

szeretet kinyilatkoztatása. A zsidó hagyományban a ragyogás és a pompa jelképe.  

Hatása: Segít a fájdalom, a depresszió, a gyász és a veszteség leküzdésében. 

Erősíti az önbecsülést, kitartást, teljesítőképességet növeli minden szinten. Türelmet 

ad, nyugodtabbá tesz a mindennapokban. E szín ösztönző hatású, segít a 

koncentrációban, összpontosításban. Erősíti az immunrendszert. Hatásos fáradtság, 

nátha, reuma, hörghurut, köhögés, a lép és a hasnyálmirigy betegségeinek 

enyhítésére, kezelésére. Emésztést segíti. 
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Sárga 

„A félelem sárga félhold, kiflivégeivel szúr.” 

Cserna-Szabó András 

A napfényt, vidámságot, örömöt, optimizmust, boldogságot, nevetést és az 

intelligenciát, intellektust jelképezi. Meleget, lelkesedést, életet adó örömöt közvetít. 

A Nap szimbóluma. 

Mivel igen élénk, figyelemfelkeltésre használják. Például a TAXI messziről is jól 

észrevehető, akármekkora is a forgalom.  

 

A szó maga ótörök eredetű. Alapformáival még egyes népdalokban, regékben, 

mesékben találkozhatunk. Ilyen formák a sár, a sárog, a sárig, a sári például sárhajú, 

sári tök, sárig virág, a tojás sáriga vagy sárogja. 

Kínában a császár színe és a föld színe, a termőföld, a lösz színe után. Egyiptomban 

a gyász színe, Japánban a bátorságé, Indában a kereskedőké. 

Érzelmi jelentése: megelégedettség, kíváncsiság, nyitottság az újra, a változásra. 

Művelt, értelmes, bölcs, nyílt, derűs, öntudatos, optimista emberek kedvelik ezt a 

színt. 

A pesszimista, életunt, búskomor, lehangolt emberek pedig elutasítják. Rajtuk az 

aggodalom, féltékenység, bizalmatlanság, félelem, gyávaság, zavarodottság, 

szorongás, keserűség, sírás válik úrrá. Az idézetben a félelem szó erre utal. 

A sok sárga az erősen fejlett intellektusra és becsvágyra utal. A személy kissé öntelt 

és feltartóztathatatlanul nyomul a jövőbe, miközben az újat, és a fejlődőt kutatja. 

Egyiptomban és Burmában a sárga számít gyász színnek. 

Hatása: A sárga stimulálja az idegeket. Ha a homlok-csakrába, a fejbe vagy a 

gerincbe sugározva megtisztítja az idegrendszert a megrekedt energiáktól. Pozitív 

mágneses áramlása egyszerre stimuláló és inspiráló, ezáltal jótékony hatást vált ki 

bőrproblémák esetén, valamint a reumára és az ízületi gyulladásra.  

Szellemi szinten megtisztítja a kaotikus, negatív gondolatokat. Érzelmi szinten helyre 

teszi az önbecsülést. Megszünteti a „bocsánat, hogy élek” érzést. 
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Zöld 

„Fakó minden teória, 

s a lét aranyló fája zöld.” 

Johann Wolfgang von Goethe 

E szín a természetre, fiatalságra, a megújulásra, a környezetre, a természet- és 

állatok szeretetére utal. A pénz, a gazdagság, a jólét, bőség, az egészség és a 

termékenység színe. 

Két elsődleges színből áll, a sárgából és a kékből. A sárga a tisztítás, a kék a 

nyugalom, a béke színe. A zöld helyreállítja az egyensúlyt, minden rosszindulatú 

elváltozás esetén. Stabilizál. 

A szívcsakra színe, a zöld a szív központja.  E szín használatával elűzhetők a 

negatív érzelmek.  

Negatív aspektusa a sértettség, féltékenység, mohóság, önzés, nyugtalanság és 

feledékenység. 

Aki e színt szereti, jó ítélőképességgel rendelkezik, igazságszerető, határozott, 

nagylelkű és kompromisszumképes.  Ha sok zöldet hord, az mutathatja, hogy 

megtalálta a belső békéjét, egyensúlyban van. 

Aki nem szereti a zöldet, döntésképtelenséget, irigységet, féltékenységet mutathat. 

Ők általában nem találják a helyüket ott, ahol éppen vannak, állandóan elvágyódnak. 

Ez a bizonytalanságukból és félelmükből fakad. Gyakran a múltból él, leginkább a 

rossz érzéseket, élményeket hordozza magával. 

 

Hatása: e szín rendkívül nyugtató. Jót tesz a szemnek is, mivel a szem közvetlenül a 

retinára fókuszálja a zöld fényt. Szembetegségek esetén is használhatjuk. Fáradtság, 

idegesség, feszültebb lelkiállapot esetén nagy segítséget ad a megnyugvásban, 

lenyugvásban, pihenésben. Regenerál, megújít. Segít megőrizni bőrünk fiatalságát, 

vitalitását. 
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Kék 

„Bús felhők fölött az ég,  

Bár eső rejti, mindig kék.  

Azt súgja; nem lesz gond,  

Folyton csak ennyit mond.” 

Children of Distance 

A kék az igazság, hit, a bizalom, a biztonság, a remény és a béke színe. A 

sötétkék jelentheti a bölcsességet is. A menny, az ég szimbóluma. A torokcsakra 

színe, így a kommunikáció is ide tartozik.  

A kéket többnyire bankok és biztosítótársaságok használják logójukban, hirdetve, 

hogy megbízhatunk bennük, biztonságban lesznek értékeink. 

 

Aki e színt szereti, az békés, nyugodt és türelmes ember, aki megnyugtató 

személyiség, ha vele beszélgetsz, eloszlatja a szomorúságodat. Neki lehet hinni, 

érdemes megbízni benne. Bölcs és türelmes. Van képessége arra is, hogy 

végighallgasson, majd a végén egy jó tanáccsal indítson utadra. Lehetnek gyógyító 

képességei is. Ha pont te vagy az, aki e színt szereti, akkor a leírás rád is vonatkozik. 

 

Aki a kéket elutasítja, vagy nem szereti, általában magányos, erős ürességet érez, 

nehezen összpontosít. Sokszor szétcsúsznak a dolgai, hagyja szétesni életét. 

Beleragadhat megszokásaiba, gyakoriak a hangulathullámzásai. Előfordul, hogy 

mártírként, áldozatszerepben éli életét. 

 

Szíriában, Iránban vagy Örményországban az eget, a mennyországot jelképező kék 
a gyász színe. 

Hatása: nyugtató szín, ezért kiválóan alkalmazható gyulladások kezelésére. A kék 

szín segít feloldani a félelmet. Gyerekeknél fogzáskor és ágybavizelés esetén 

alkalmazható. Felnőtteknél az inkontinencia esetén hatásos.  

Pihentet és ellazít, ezért segíti az alvást akár kék hálóruha, vagy kék ágyneműt 

használatával. 
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Indigókék 

„Az indigókék a jövőért küzd. Azt mondja, „véghez fogom vinni”,  

ahelyett, hogy csak képzelődne róla.” 

Lilian Verner-Bonds 

Ez a szín a sötétkék és a sötétlila keveréke. A homlokcsakra, azaz a Harmadik 

szem csakra színe. Intuíció és tisztánlátás tartozik hozzá. E szín felfedi a rejtett 

félelmeket.  

Igen nehéz megkülönböztetni a lilától. A színrózsában egymás mellet helyezkednek 

el.  

 

Ez a szín a felfogóképesség, az idealizmus, a megtisztulás, az engedelmesség 

és a rendíthetetlenség és az átalakítás, a transzformáció színe.  

Erővel és hatalommal rendelkező szín. Intuitív, segít a jövőt megtervezni, előrelátó és 

tervező. Átalakító, megváltoztató, újító. Ami jön, mindig jobb, mindig más. Ezt 

közvetíti a lila szín.  

Benne a kék, tehát megnyugtató, becsületes, szereti a rendet, tiszteli a törvényt. 

Békeszerető, ezért kerüli a vitát és a veszekedést.  

 

Aki e színt szereti, arra kell ügyeljen, ne legyen a munkája rabja. Vigyáznia kell az 

egyensúlyra, „az egyszer a fellegekben aztán a mélyben” állapotára.  

Ha nem figyel intuícióira, könnyen tévúton találja magát.  

A túlzott vonzódás e színhez arra hívja fel a figyelmünket, hogy az elváltozásokat, 

problémákat a csontok területén kell keresnünk. 

 

Hatása hasonló a kékhez megkönnyíti az elalvást, a pihenést, az álmatlanság egyik 

legjobb ellenszere. Mint a lila, hozzásegít a függőségek elhagyásához és 

védelmezős szín is egyben. Csökkenti a félelemérzetet. 

A legerősebb fájdalomcsillapító. A csontokhoz kapcsolódik, ezért igen jó hatással van 

a gerincproblémák és a hátfájdalmak kezelésében.  
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Lila 

„Tudod, mikor várok, visszagondolok a régebbi hasonló eseményekre, egy szép bíbor 

naplementére, és elképzelem, hogy a mai még sokkal szebb lesz.” 

Louis de Saint-Marché 

A lila spiritualitást, jólétet, előkelőséget, ünnepélyességet, titokzatosságot 

szimbolizál. A bíbor elnevezést is használják rá. 

A szín maga Rómából ered, a császár viselt ilyen színű palástot. 

Mindig is a méltóságok, a fejedelmek, a királyok színe volt. A művészet és a 

kreativitás jelképe is. 

A lila védő, óvó szín. Segít, hogy létrehozzunk egy úgynevezett energetikai pajzsot, 

egy védő fényt magunk körül, ezzel védve magunkat a környezetünkből beérkező 

negatív energiáktól. A koronacsakra színe. 

Lilával kapcsolatosan mindig megemlítem St. Germain nevét. 18. században élt, 

többek között kémikus volt. A legendás „ibolya láng”-jával a spirituális megtisztulás 

szimbólumát teremtette meg, melynek segítségével megtisztíthatjuk magunkat régi, 

rögzült mintáinktól, karmikus blokkjainktól, negatív energiáktól és entitásoktól. 

E láng segít felsőbb szintekre lépni. E láng mindent eléget, amire mér nincs 

szükségünk és nem a javunkat szolgálja. Az átalakulás, a megváltás színe.  

Az Ametiszt képes arra, hogy összekössön minket ezzel a lánggal is. A meditációt, 

az elmélyülést, a kapcsolódást segíti. 

 

A pozitív lila Megértő, becsületes és igazságos, mindenben azt keresi, hogy 

segíthet másokon. Nagylelkű és elnéző, békítő szándékú, a tökéletességre vágyik.  

 

A negatív lila túl büszke lehet, sőt, beképzelt. Hataloméhessé és ellenségeskedővé, 

hadakozóvá válhat.  

 

Hatása: segít a mértékletesség megtartásában, a függőségek elhagyásában. 

Megnyugtatja tomboló érzelmeinket, lecsillapítja a szüntelenül kavargó gondolatokat. 

Segít közelebb kerülni önmagunkhoz, feltárja belső, rejtett érzelmeinket, általa 

felismerjük saját egyéniségünket. 

Folytatjuk…         Kívánom, mihamarabb érezd meg a színeket! Szeretettel: Marcsi 


