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Folytatjuk… 

S Z Í N T A N  

Színek jelentése és hatásuk 

 

 

Mint már többször is említettem, a színek jelentéseit nem érdemes magolva 

megtanulni. Ez a SZÍNTAN nem a színek keletkezéséről, keveréséről és eredetéről 

szól. Ez a színtan egészen más szemszögből mutatja be a színeket.  

A színekkel együtt kell élni és figyelni, megfigyelni minden rezdülésüket. Mindig 

velünk vannak, ezért a mindennapjainkban is remekül használhatók. Megismerhetjük 

általuk nem csak magunkat, hanem a környezetünket is. Az otthonunkat még 

kellemesebbé és hangulatosabbá varázsolhatjuk, családtagjaink és önmagunk 

jókedvét is fokozhatjuk. A későbbi fejezetekben erre is részletesebben kitérek. 

A szín önmagunk megismerésének eszköze, egy teljesen új dimenzió. 

Egyeseknek nehéz befogadni, mások könnyebben megértik, hogyan is működik ez a 

gyakorlatban. 

Ha konzulens szeretnél lenni, számodra szinte duplán fontos az önismereti 

fejlődés. Nem elég viszont a felszínen, a szavakkal dolgozni. A szavakkal csak a 

tudatos értelmünk kommunikál. Annál sokkal mélyebbre kell hatolnunk és lehet is, a 

tudatalattit kell vizsgálni és erre a színek a legmegfelelőbb társaink. Ők elvisznek 

minket tudatalattink mélyére, ahol a puszta és „színtiszta” igazság lakozik. 
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Nos, folytassuk az ismerkedést a színekkel. 

Rózsaszín 

„Olyan szépséggel bír, mely messze terjed, messze túl a fizikai világon” 

Lilian Verner-Bonds 

 

A rózsaszín maga a szeretet. Az odaadó, az őszinte, az igaz, feltétel nélküli szeretet, 

mely megingathatatlan. 

E szín a lányok, a nők színe, odaadást, ártatlanságot, optimizmust, szeretetet és 

szerelmet jelképez. 

Egyensúly a szeretet nyújtásában és elfogadásában.  

Legjellemzőbb kristálya a Rózsakvarc. 

A rózsaszín szeretete érzékenységre és mély érzésekre, érzelmekre utal. Nyitott, 

barátságos és őszinte embert mutat.  

A remény, a befogadás és a közvetlenség analógiája. A rózsaszín használata 

megszabadít a gátlásoktól. 

Aki e színt elutasítja, képtelen a szeretetre. Önző lehet, aki elvárja, hogy szeressék, 

de ő nem viszonozza. Előfordul még a túlzott szeretet nyújtása, amikor az egyén 

gyermekkorában nem kapott elég szeretetet, vagy annyira félti gyermekeit, társát, 

párját, szeretteit, hogy szeretetével szinte megfolytja őket. Ők a „túlszerető” 

édesanyák, partnerek. 

Hatása: Segít, hogy megszabadulhassunk belső görcseinktől és a túlzott 

kötelezettségektől. A rózsaszín nyugtató hatással van a testre, ellazítja a 

megmerevedett és fáradt izmokat 

Erősíti a szív-és keringési rendszert, a tüdőt, a mellkast és a háti csigolyákat.  

Csökkenti a feszültséget, kimerültséget, és javítja az önbecsülést.  

Segíti az orgazmus készséget, megszűnteti a menstruációs zavarok lelki okait. 
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Barna 

„Őrizz és védj, fehérlő fájdalom, 

s te hószín öntudat, maradj velem: 

tiszta szavam sose kormozza be 

a barna füsttel égő félelem!” 

Radnóti Miklós 

A barna szimbolizálja a földet, a stabilitást, nyugodtságot, a magabiztosságot, az 

állandóságot, hűséget. 

A barna maga a nyugalom. A termőföld színe, mely a táplálékot adja az ember 

számára, így a gondoskodást is magában hordozza jelentése.  

Az önuralom színe is. Aki e színt szereti, egyszerű ember, nem tűnik ki a tömegből, 

mégis fel kell figyelnünk rá. Ő megfontolt, józanul dönt, egyszerű gondolkodás 

jellemzi, és soha nem épít légvárakat. A földön él, két lábbal, szilárdan. Ő az igazi jó 

munkás ember, aki vonakodás nélkül végrehajtja főnöke utasításait és még ha lát is 

igazságtalanságot, nem teszi szóvá, nem vitatkozik. Kivárja a megfelelő pillanatot és 

észérvekkel elmondja véleményét. 

Negatív aspektusai a földhözragadtság, az unalom, a modortalanság, a szegénység, 

a félelem.Aki e színt elutasítja, alapból földhözragadt típus. Nehezen köt 

ismeretségeket, zárkózott és visszahúzódó. Bizalmatlan mindenkivel szemben és ő 

sem őszinte. Egyáltalán nem hűséges típus, modortalan, durva és goromba is lehet, 

szavaival és tettlegesen is. 

Sokszor beleragad saját élethelyzetébe, eseményeibe, túlságosan a biztonságra 

alapozza döntéseit és ezzel tesz saját magának keresztbe. Döntéseiben nehézkes, 

és fél a változástól. Számára az adja a biztonságot, hogy bezárkózik, elzárkózik 

mindentől. 

Hatása: megnyugtat és erőt ad. Viszont, ha valaki szomorú, nem tanácsos barnát 

használnia, mert e szín a rosszkedvét még elmélyítheti. Ha valakivel bizalmasan 

szeretnénk beszélgetni, legyen rajtunk a barna színből egy kevés. Ha új 

élethelyzetbe kerülünk, segít e szín az elfogadásban, a megújulásban. 
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Türkiz 

    

„A türkiz nem kék és nem zöld. Ne nevezzétek annak. 

Ő türkiz. 

Céltudatos, ő maga az érzelmi irányítás.” 

Meszes Mária 

A korai ókorban a Sinai félszigeten bányászták, mint kőzetet, majd később 

Mexikóban és Irán területén is. Innen szállították Törökországon keresztül Európába, 

ezért elnevezték „török kőnek”. Tehát a Türkiz egy ásvány és onnan ered az 

elnevezés is. Perzsia nemzeti köve. Az ősi perzsák hitték, hogy ez a kő megmenti 

őket minden ártó szellemtől, gonosztól. Számos kultúrában találhatók utalások arra, 

hogy védő hatást tanúsítottak ennek a kőnek. 

Érzékeinkre, intuíciónkra, érzékeinkre való hagyatkozás szimbóluma. Aki ezt a 

színt szereti, bátran kimondja érzéseit, nem azt, amit mások hallani szeretnének.  

Mindig és mindenben az igazságot keresi, fontos számára az önismereti munka. 

Jó kommunikációs képességekkel rendelkezik és ezt sokszor a művészetek területén 

is megmutatja magából. Bátran kimondja érzéseit és nem azt, amit várnak tőle. 

Őszinte és igazságos. 

Élete harmonikus, kiegyensúlyozott. Szereti az új dolgokat, belemegy új 

lehetőségekbe, szereti a változást. 

Aki elutasítja ezt a színt, az nem képes felvenni a ritmus a fejlődéssel, beleragad a 

megszokottba, nem fogadja el a változást, elutasítja az újat. Nem érti meg önmagát 

sem. Fel kell ismernie saját félelmeit, felállítani terveit, céljait. Becsaphatja saját 

magát. Magányos is lehet, zárkózott és úgy érzi, őt senki nem érti meg, elutasítják 

közeledését. Ezért inkább nem is keres barátokat, így nem kaphat elutasítást. 

A türkiz ráébreszt minket arra, hogy sorsunkért csakis mi vagyunk a felelősek. 

Arra figyelmeztet, hogy bízzunk megérzéseinkben és bátran kövessük azokat. 

Hatása: Kristályként a torokproblémákon (torokfájás, hörghurut stb) és a megfelelő 

kommunikáció elsajátításában segít. Csökkenti a nyilvánosság előtt beszélő 

idegességét.  

Idegnyugtató hatású, táplálja a központi idegrendszert.  

Csillapítja a lázat, lassú, de biztos gyógyító. 
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Ezüst 

„Tündérpompájú éji tájon 

Felkél az ezüst holdvilág; 

Összhang a föld, egy édes álom... 

Jó éjszakát!” 

Mihai Eminescu 

Az ezüstöt általában a Holdhoz kapcsoljuk, melynek fénye megvilágítja az, amit 

sötétben nem látnánk. Polaritása: növekedés – fogyás.  

Az ezüst a tükör analógiája, melyben meglátjuk saját magunkat, személyiségünket, 

lelkünket, létállapotunkat. A tükör nem hazudik, érdemes rá odafigyelni. Az ezüst 

megvilágít, megmutatja az utat az ezüstös Hold fényénél. Úgy tartják, ezüst zsinór 

köt minket össze a „másik oldallal”. Amikor meghalunk, ez a zsinór elszakad, testünk 

itt marad, mi továbblépünk. A kozmikus energiához vezető szál. 

 

Az ezüstöt, mint fémet az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában 

bányásszák. Régen hosszú időkig a szemgyógyászatban szemvízként, csontok és 

ízületek pótlására, különböző gyulladások kezelésére használták. 

A színgyógyászatban nagyon ritkán, általában csak kényszerképzetek kezelésénél 

használják, a koponya és a gerincoszlop tövére irányítják. Ennek alkalmazásához 

külön, speciális végzettség szükséges.  

Aki az ezüstöt szereti: felszínre hozza a tévedéseket, feltárja, ha valaki nem 

valóságos életet él, hanem fantáziavilágban tölti napjait.  

A negatív ezüst skizofrén, illetve nem tud dönteni. Az ilyen ember szeret a 

dolgokban, mások érzelemiben vájkálni.  

 

Hatása: megnyugtatja az idegeket. Segíti az agyi és keringési rendszer működését. 

Fertőtlenítőszerként is használatos. A homeopátiában fejfájás csökkentésére, ízületi 

és idegi fájdalmak, gerincbántalmak kezelésére alkalmazzák.  



Meszes Mária: Színterápia II.              Élj a színekkel! 3. lecke 

 

 
6 

Arany 

„Egy cseppnyi szeretet többet ér, mint egy zsák arany.” 

Friedrich von Bodelschwing 

 

Az aranyat is megismerhetted már a Színezés elemzés modulban. Az arany maga a 

bölcsesség, a tudás, a tiszta világszemléletet jelképezi. Mivel a narancssárgát és a 

sárgát összekeverve kapjuk, ezért tartalmazza mindkét szín tulajdonságait. Keresd 

vissza és olvasd el újra a leírásukat. 

Az arany segít a jelenlegi helyzet, állapot elfogadásában. A jólét érzetét biztosítja, 

megnyugtatja az idegeket. 

Polaritása bizalom – becsapás 

Aki az aranyat szereti, mindig pozitív, bölcs gondolkodású ember, aki élete minden 

területén az igazságra törekszik. Rendkívül tapasztal és érett, már semmit nem 

keres, már minden megtalált, a helyén van és élvezi az elért eredményeit. Ő tudja és 

alkalmazta, ha bízunk, megadjuk magunkat. Amikor megadjuk magunkat, mindent 

befogadunk. Bölcsességét szívesen továbbadja annak, aki kéri és elfogadja. 

Aki az aranyat elutasítja, a saját dicsőségeit zengi, de általában nincs mögötte 

semmi. Ő az, aki nem okos, csak okoskodik. Önteltsége maximális. Igaz rá a 

mondás, „Nem mind arany, ami fénylik”. 

Jellemző rá a pesszimizmus és a mogorvaság. Élete minden területén sikertelen és 

alulteljesít. Korlátozott gondolkodású, paranoiás.  

 

Hatása: a depresszió és az öngyilkosságra való hajlam kezelésére való. 

Alkalmazzák még ízületi gyulladások és reuma kezelésére is. Jót tesz emésztési 

problémák, bélirritációs rendellenességek esetén is. A lépre sugározva jó hatással 

van a csontrendszerre, vitalizálja a szervezetet. Használható bőrproblémák, 

sebesedések ellen. 
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Színek és korszakaink 

 

Életünk folyamán többször változik a kedvenc színünk. Megfigyelhetjük 

színválasztásban a tudatfejlődésünk szakaszait, életutunkat. A szivárvány 

spektrumszínei, a csakrák színei… látod az összefüggéseket? nem fejtem ki 

bővebben, szerintem ez a táblázat magáért beszél. Ha kérdésed van, írj bátran!  

 

Születéstől 10 éves 
korunkig 

vörös Fizikai növekedés 

10-15 éves korunkig narancs mozgás, sport, erőnlét, 
vitalitás 

16-20 éves korunkig sárga tanulás, szellemi fejlődés, 
intellektus 

21-40 éves korunkig zöld szerelem, kapcsolatok, 
gyerekek, család 

41-60 éves korunkig kék csendes, külső 
szemlélődés, nyugalom, 

61-70 éves korunkig indigókék visszavonulunk, fontos a 
tudás megszerzése az 

EGÉSZRŐL 

71 -  bíbor az igazi LÁTÁS, 
szabadon, mindenféle 
korlát nélkül 

 

 

Most arra kérlek, olvasd el újra az előző leckéket és figyelj a színek jelentésére! 

Így már sokkal érdekesebb, ugye? 

Szándékosan tettem a tananyagnak erre a részére a színek bemutatását, mert 

így, innen még érzékeltethetőbb a mondanivalójuk. 

 

 

Jó tanulást kívánok, jövő héten folytatjuk!  
 
 
      Marcsi 
 


