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A színek a növény- és állatvilágban 

 

Amit a természet a növényvilágban létrehozott, az felülmúlhatatlan, ámulatba ejtő. Ez 

az egyedülálló színpompa a növényvilág legtöbb biológiai folyamatának fontos 

tényezője, ami a törzsfejlődésben és a fajfenntartásban nagy szerepet játszik. 

Példaként említhetjük a virágok feltűnő, élénk színét és illatát, ami csalogatja a 

rovarokat, ezáltal biztosítva a megtermékenyítést. A klorofill pedig fontos szerepet 

játszik a fotoszintézisben. 

Klorofil 

A klorofill a zöld színtestekben található. Ez adja a növény zöld színét, mivel minden 

más fényt elnyel, egyedül a zöldet nem, ezért ezt látjuk. Más színanyagokat (más 

atomokat) tartalmazó színtestek (atomok, molekulák) jelenléte okozza a virágszirmok 

sárga és piros, illetve kék és ezek árnyalatainak a színét. Nemrégen megállapították, 

hogy a növények virágzásának megindulásához egy kék színű pigmentnek van nagy 

szerepe. Ez a kék pigment szinte minden növénynél előfordul, és megadja az 

„ébresztőjelzést” a virágzásra. 

A lankadó, gyenge növények kék fény alatt gyorsabban helyrejönnek, 

visszanyerik energiájukat. Megfigyelték, hogy a kék fény sugarai néhány rovart, 

levéltetűt elűznek a növényekről. Ez a kísérleti felfedezés azért jelentős, mert be-

bizonyosodott, hogy a színekkel való gyógyítás sikere nem csak a szuggesztióra 

vezethető vissza. Sőt, a növények fejlődése is elősegíthető színes fénnyel. 



Meszes Mária: Színterápia II.              Élj a színekkel 5. lecke 

 

 
2 

A piros fény 

Egy kísérlet bebizonyította, hogy például a bab piros fény alatt háromszor olyan 

gyorsan növekszik, mint a természetes, normál fényben. A vörös fényben nevelt eper 

nagyobb szemű és aromásabb, karakteresebb ízű lesz.  

Megfigyelések szerint a virágok illata és színe is befolyásolható fénykezeléssel. Ha 

öntözővizüket szolarizáljuk, azaz feltöltjük színes sugarakkal, akkor növekedésük 

felgyorsítható, termésük zamatosabb és egészségesebb lesz. A piros üveg alatt 

termesztett saláta gyorsabban nő, mint a szabadföldi –gondolj a vörös szín 

energiájára-. A zöld üveg alatt termesztett pedig erőteljesebb, erősebb és zöldebb, 

mint az átlagosan termesztettek. Ugye, emlékszel, mit is jelent a zöld szín vibrációja? 

A téli hónapokban rendszerint nem tudjuk növényeinket olyan helyen teleltetni, ahol 

elegendő lenne számukra a fény. Manapság már kaphatók az úgynevezett LED-es 

növénylámpák, melyeknek segítségével könnyedén átsegíthetjük növényeinket 

ezen a szürke időszakon.  

 

Kép forrása: ezermester.hu 
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A színek, mint ahogy a növényvilágban, úgy az állatvilágban is fontos szerepet 

játszanak. Megfigyelhetjük, hogy a hím állatok általában feltűnőbbek, tarkábbak, 

színpompásabbak, mint a nőstények. Gondoljunk csak a kisebb énekesmadarakra, a 

fácánra, vagy a pávára.  

Ezen kívül még fontos szerepe van az álcázásban, a figyelmeztetésben, az 

átváltozásban, a környezetbe való beillesztésben, a túlélésben. Vannak állatok, 

amelyek kirívó színükkel elijesztik ellenfelüket, míg mások a környezetükhöz való 

hasonulási, beolvadási készségüket használják védekezésre vagy éppen táplálék 

megszerzésére. 

Példák a színek hatásairól az állatoknál 

 

A sertések ibolya- és kék színű fényben szépen gyarapodnak, nyugodtabbak 

lesznek. Ha az ól falát sárgára festjük, zsírosabb állatokat nevelhetünk. 

Megfigyelték, hogy a hangyák vörös fény alatt idegesek lesznek, össze-vissza 

szaladgálnak, de ha a fényt kék vagy lila színre cseréljük, újra megnyugszanak. Mint 

már tudjuk, a kék nyugtató szín.  

A kaméleon szintén elviselhetetlennek találja, ha vörös fény alá helyezik, olyannyira, 

hogy eleinte a bőrszíne sárgára változik, majd piszkosfehérré válik, és alig fél óra 

múlva. A kék fény alatt viszont láthatóan igen jól érzi magát. 
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Ha teheneket halványzöldre festett istállóban tartunk, lényegesen több tejet adnak, 

mint a szokásos fehérre meszelt istállóban tartottak, hiszen a zöld a gyarapodás, a 

termékenység vibrációját közvetíti.  

A lovak a kék árnyalataival nyugodtak, erejükben teljesebbek, frissebbek lesznek. A 

vörös fokozza teljesítőképességüket, de óvatosan kell bánni ezzel a színnel, mert 

túlfűtöttséget válthat ki. 

A kanári, amelyik szomorúan ül kalitkájában, egy narancssárga színsugárzás 

hatására énekelni kezd. A kutya a vörös fényt kedveli, míg a kék fénytől elfut. Egy 

északi származású kutya erre fordítva reagál, a kék fény alatt jobban érzi magát, 

mint a vörös fény alatt. Másak a reakcióik, másak az életkörülményeik. 

 

Rovarok és a sárga fény 

Az állatok élősködő rovaraitól sárga és kék fénnyel lehet megszabadulni. A legyek is 

kerülik a kék, halványibolya vagy citromsárga helyiségeket, míg különösen kedvelik a 

világoszöld, rózsaszín, fehér és fekete színeket. 

Egyik nyáron a színes napernyők alatt figyeltem meg, hogy a katicabogarak például 

nagyon szeretik a sárgát. A kis konyhakertben ültethetünk Bársonyvirágot vagy más 

néven Büdöskét (Tagetes), odavonzza a katicákat, a kedvenc eledelük a levéltetű.  
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Ismert az a tény is, hogy a hüllők, kígyók, siklók kerülik a kék színt. Ezen 

megfigyelésen alapuló felismeréséből adódik, hogy sok helyen a házak vagy a ház 

körüli építmények lábazatát kék színre festik a nem kívánt látogatók elriasztására. 

Azt is figyelték, hogy némely ragadozó hogyan reagál az égkék szín hatására. A 

tigris például nem támadja meg azt az istállót, amelynek a fala vagy kerítése égkék 

színre van festve. 

Az állatok ösztönösen választják ki a színes fények közül a számunkra 

legkedvezőbbet betegségük gyógyítására. Mint láttuk a felsorolt példákat, amelyek 

kísérleti megfigyeléseken alapulnak, a színek a növények és az állatok fejlődését 

gyorsíthatják, az egészség elérésének az eszközei, a betegségek több fajtájának az 

ellenszerei lehetnek. 

 

Otthonunk színdinamikája  

 

Nem is hinnénk, mennyire fontos, milyen színek, színhatások vannak 

otthonunkban. Egészen biztos, voltál már olyan helyzetben, hogy beléptél egy 

ismerősöd lakásába és nagyon jól érezted magad, vagy éppen fordítva. Talán olyat is 

tapasztaltál, hogy megkedveltél egy kolléganődet, kollégádat és mikor elmentél 

lakására, teljesen más kép alakult ki benned róla. Miért is? Mert megérezted a 

színeit.  
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Nézzünk rá újra a színekre, de most képzeld magad elé a lakásodban őket, mondjuk 

most vegyünk egy nagyobb szobát. Ne legyen most funkciója, csak úgy, láss egy kb 

5x5 méteres helyiséget. 

Ha elképzeled ezeket a színeket benne, érzed-e, amit a szín közvetít? 

Piros és erősebb árnyalatai: energia, erő, lendület, mozgalmasság, innováció. 

Ezzel a színnel egy konyhát előnyös kifesteni, de hálószobába semmi esetre se 

tegyünk belőle. 

Narancssárga és árnyalatai: vidámság, optimizmus, kreativitás, tevékeny 

cselekvésre ösztönöz, így a konyhában vagy dolgozószobában megfelelő. Figyeljünk 

rá, nem szabad túlzásba vinni, mert zavaró, nyugtalanító is lehet.  

Sárga és árnyalatai: Boldogság, jókedv, önfeledt pillanatok. Nagy és magas 

helységekben meleg érzetet kelt, hisz a Nap fényével azonosítják érzékszerveink. 

Mivel stimulálja az agyi és mentális funkciókat, kis mennyiségben tanulószobában is 

ajánlott. 

 

Zöld és árnyalati: nyugtató, emellett frissítő hatást kelt. Jó ez a szín egy nappaliban, 

de hálószobában is – persze nem egy erős, sötét árnyalat. Ha könyvelő vagy és 

otthon dolgozol, teheted a dolgozószobádba. A zöld a pénz színe és segít az 

összpontosításban is. 

 

Kék és árnyalatai: Megnyugtat, lenyugtat, elcsendesít. Nagyon jó hatású a 

hálószobába, gyerekszobába. Nem szabad túlzásba vinni, mert elbágyaszt, 

melankolikussá válhatunk tőle, ha hosszabb ideig vagyunk benne. 

Lila és árnyalatai: kellemes, nyugtató hatású, ellazít. Ezért ajánlott olyan 

helyiségekben használni, ahol pihenünk, kikapcsolódunk, relaxálunk. 

Ha ellátogatsz hozzám, a kezelőmben rád köszön majd ez a szín. 
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Szürkés színek: semleges szín. A konyhán, étkezőn kívül bárhol használható, de 

tanácsos kiegészíteni vidámabb színekkel, mert ha sok van belőle, jellegtelen és 

unalmas lesz a helyiség.  

Emlékszem, pár évvel ezelőtt egy szürke – fehér szőnyeget választottam a 

nappalinkba. A családom nagy szemmel nézett rám, aztán amikor a helyére került 

otthon, nagyon meglepődtek és mondták, nem is gondolták, milyen jól fog ez mutatni 

a bordó sötétítőfüggönnyel és a bordó díszpárnákkal. 

Milyen lelkiállapotot tükröznek az egyes színek az 

öltözködésünkben? 

 

Amikor reggel szembejön veled a kolléganőd a folyosón, már tudhatod is, milyen 

kedve van. Saját magadon is megfigyelheted, melyik színű ruhadarabodért nyúlsz. 

Aki színesbe öltözik, biztos, hogy egy jókedvű, sokoldalú, kreatív egyéniség, aki 

mellett biztos nem unatkozol.  

Találkoztam olyannal is, aki egyáltalán nem szereti a színeket. Egyiket sem. Egy 

hosszabb beszélgetés alkalmával kiderült, sok csalódás érte, bizalmatlan és magába 

fordult. Komoly és mély lelki sebeket hordoz.  

Nem hagyhatjuk figyelmen kívül az elutasított színeket, hiszen azokkal dolgunk van!  

Nézzük, mit üzen a színválasztásunk az öltözködésben. 

Ha jellemző a … 
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Piros: akkor energikusak, lendületesek vagyunk, a mai napunkat senki és semmi 

nem ronthatja el. Nincs az a munka, amit el nem vállalnánk és sikerrel véghez ne 

vinnénk. 

Tudatosan akkor válasszuk, ha tudjuk, aznap nagy energiára, kitartásra, tetterőre 

lesz szükségünk 

Narancssárga: kiegyensúlyozottak és öntudatosak vagyunk, ha ezt választjuk. 

Hatalmas energiatartalék áll mögöttünk, kimagasló a problémafelismerő és megoldó 

képességünk.  

Válasszuk ezt a szín, ha valamit szerveznünk kell, vagy gyorsan, zökkenőmentesen 

akarjuk intézni ügyeinket.  

Citromsárga: A beszédes, „nagy dumás” ember színe. Szeret a társaság központja 

lenni, mindenkit megnevette. Emberszerető és barátságos, mindenkihez van egy 

kedves szava. Világért sem sértene meg, de ha megteszi, tud bocsánatot is kérni.  

Viseljük ezt a színt, ha harmóniára és megértésre vágyunk. 

Zöld: A nyugalom és a megújulás színe. A pénzt is jelképezi. A természet, az állatok 

szeretete sugárzik rólunk, ha ezt a színt viseljük. 

Ha pénzintézetbe megyünk, hitelt intézünk, vegyünk fel zöld felsőt, vagy kiegészítőt a 

sikeres ügyintézés érdekében.  

Világoskék:Aki világoskéket visel, egészen bizots a szavak embere, jól beszél, 

bárkit ügyesen meggyőz igazáról. Kiáll mások és a saját érdekeiért.  

Ha előadni, beszélni, magyarázni kell, viseljük ezt a színt! Nem fog torkonkun ragadni 

a szó. 

Sötétkék: A sötétkéket szeretők és viselők felelősséget vállalnak magukért és 

másokért is. Megfelelően látják a világot, intelligensek, körültekintőek. 

Ha döntés előtt állunk, viseljük ezt a színt! 
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Lila: A lila színt viselő egyént érdeklik a magasabb tanulmányok. Fogékony az 

ezotéria és a spiritualitás iránt. 

Intuíciónk fejlesztéséhez mindenképp használjuk. 

Rózsaszín: A rózsaszín a nőiesség, a szeretet színe. Aki e színt választja, biztosak 

lehetünk benne, hogy számára fontos a szeretet, birtokolja az adás és elfogadás 

képességét. 

Viseljük bátran, ha a szeretet nevében járunk el, illetve azt képvislejük. 

Fehér: A tisztaság, az igazságosság, az egyenesség jelképe. A fehéret szeretőkben, 

a tanácsaikban, javaslataikban meg lehet bízni, el lehet bátran fogadni. 

Akkor viseljünk fehéret, ha azt akarjuk hangsúlyozni, számíthat ránk a másik és ránk 

bízhatja magát. 

Fekete: Ha valaki a feketét szereti, valószínű, nem egy közlékeny és nyitott ember. 

Sokat gondolkodik, mereng az élet dolgain és jobban szeret egyedül lenni, mint 

társaságban. Befelé forduló, szinte már magányos. 

A fekete alkalmi szín is, hétköznapi viseletben a fentiekre utal. 

Barna: A természet, pontosabban a föld színe. A gyakorlatiasságot, a 

kiegyensúlyozottságot, egyszerűséget jelképezi 

Viseljük bátran, ha megbízhatóságunkat és jó munkabírásunkat szeretnénk 

kommunikálni. 

Szürke: A szürke középszerűséget mutat. 

Akkor viseljük, ha egyszerűségünket és jó alkalmazkodóképességünket akarjuk 

hangsúlyozni. 
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Színek és személyiségek 

 

Figyeljük meg, milyen személy jelenik meg előttünk, ahogy a jellemzőjüket olvassuk! 

Biztos van néhány ismerősöd, akiket ezek után tisztábban látsz majd. 

 

Vörös 

A vörös a vér és a Valentin napi szerelmes levelek színe, hajlamosak a túlzott 

szenvedélyre és lelkesedésre. A vörösek akkor a legboldogabbak, ha hatnak 

másokra, vagy szórakoztatják a többieket. A kékekhez hasonlóan szívesen vállalnak 

kockázatot és szeretnek új dolgokat kitalálni, kipróbálni. A monotonitást nem bírják, 

unatkoznak, ha mindig ugyanazt kell csinálni. Olyan spontán, beszédes egyéniségek, 

akiket feldob, ha a figyelem középpontjában vannak. Szeretik ha elismerik őket, ezzel 

ösztönözhetők. A többi stílus folytonos halogatónak tartja őket, akik menet közben 

találják ki a szabályokat, ugyanakkor becsülik a szervezőkészségüket, amellyel bárkit 

meg tudnak győzni és bármit véghez tudnak vinni, amit kitalálnak. 

 

 

Sárga 

A sárga a nap színe és a sárgák, amikor barátságos, törődő stílusukkal belépnek egy 

szobába, olyanok, akár a napsugár. Számukra a család a legfontosabb. Hajlamosak 

mások szükségletei miatt aggódni. Ők a legjobb csapatépítők, mindig mindenkit 

meghallgatnak és bátorítanak, a legjobbat hozzák ki másokból. 

Ösztönzi őket, ha elismerik az elvégzett munkájukat, és nagy szükségük van a 

mások megnyerésére. 
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A zöldekhez hasonlóan nem szeretik az összetűzéseket, és hajlamosak engedni, 

csak hogy elkerüljék a konfliktust. A többi stílus a sárgákat túl gyengének tarja, akik 

nem elég keményfejűek, határozatlanok (minden oldalról megvizsgálják a témát) és 

akik ellenállnak a változásoknak. Gyakran ők a „ragasztó”, amely összetartja a 

csoportot. 

 

Kék 

A kék az ég és az óceán színe. A tekintély színének is tartják. A felfedezők régen a 

szárazföld, a tenger és az űr úttörői voltak, az ő jellemük illik ehhez a stílushoz. 

Szeretik a nagy egészet megvizsgálni, és könnyedén vállalják a megfelelő 

kockázatot saját maguk és a csapatuk számára. Célorientált személyiségek és 

szeretnek mindenben benne lenni. Általában ösztönzőleg hatnak rájuk a kihívások és 

kedvelik a versenyhelyzeteket. A többi stílushoz tartozó embereket frusztrálják a 

„kékek”, mert általában türelmetlen és hirtelen embereknek tartják őket, akik csak azt 

hallják meg, amit akarnak, ugyanakkor értékelik erős vezetői képességeiket, amiről 

bizonyságot tesznek. 

 

Zöld 

A zöld a dollár színe és a számítógép képernyőjének egyik első, eredeti színe. 

Valamennyi stílus közül a zöldek érzik leginkább otthon magukat azokban a 

helyzetekben, ahol a pontosságnak és a számoknak van fontos szerepük. A 

tökéletességre törekvés a stílus szerves részét képezi. „Ha már csinálunk valamit, 

azt csináljuk jól és mindjárt az első alkalommal” – ez lehetne a mottójuk. Nem 

sajnálják az időt rá, hogy jól végezzék a dolgukat. A négy stílus közül ők a legjobbak 

a tervezésben és a kritikus gondolkodásban. Belőlük válnak a legjobb 

adminisztrátorok, mivel szeretik a rendet, a meghatározott kereteket, követik az 

útmutatásokat és a terveket (különösen, ha ők kezdeményezték azokat). A többi 

stílus a zöldek túlzott merevségére panaszkodik, szerintük túl lassan hoznak 

döntéseket, és túl sokat „szőröznek”, de értékelik a tervező és problémamegoldó 

készségüket. 
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A színek beszélnek rólunk 

Egy kerámiafestő csoportról 

 

 

 

„Elmerengtél már azon, hogy amikor festeni jössz a MadeByYou-ba (kerámia festő 

kézműves csoport), miért éppen azokat a színeket választod, amikor festékekért 

nyúlsz? Ha eddig még nem, most megtudhatod, mit jelent egy-egy szín, milyen 

hangulatot, lelkiállapotot takar, milyen személyiségre utal. A kép korántsem teljes – a 

színek pszichológiája ennél sokkal összetettebb, de talán elgondolkodtató és 

szórakoztató lesz számodra. Hát így olvasd! 

Biztosan te is észrevetted már magadon, hogy vannak napok, amikor a festékek 

kiválasztásánál a kedvenc színeidhez ragaszkodsz, máskor pedig – önmagad 

számára is meglepő módon, ezektől teljesen eltérő színeket választasz. Hirtelen 

élénk, harsány színekhez nyúlsz, vagy épp sötétebb, komorabb színűre fested a 

kerámiád, mint szoktad. 
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Nem szokatlan és nem is véletlen, hogy néha egy időre megváltozik az ízlésünk, és 

hirtelen például megveszünk egy sárga pólót, miközben utáljuk a sárga színt, vagy 

 kékre lenne kedvünk festeni a szobánk falát, pedig a tiszta fehér falakat szeretjük. 

Ha ránézünk egy színre, az bizonyos érzéseket (sőt, testi, fiziológiai reakciókat) vált 

ki belőlünk. Ha kellemes ez az érzés, szeretni fogjuk a színt, ha éppen nem esik jól a 

szín hatása, nem fog tetszeni. De mivel valamelyest változunk, gyakran változik a 

kedvünk, és változnak a hatások is, melyek nap mint nap érnek minket, ezért 

változhat az is, hogy jól esik-e egy színre néznünk, vagy sem. 

 

Mit mesélhetnek rólunk a színek, amikor a MadeByYou-ban választjuk őket? 

 

 

http://www.madebyyou.hu/wp-content/uploads/2011/10/szinek4501.jpg
http://www.madebyyou.hu/wp-content/uploads/2011/10/8szin550.jpg
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Ez most egy kicsit hosszabb lett, de szerintem nem nehéz befogadni. Jövő héten 

folytatjuk. 

 

Jó tanulást kívánok, szeretettel: Marcsi 


