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Újulj meg a színterápia segítségével! 2. rész 

A színek észrevétlenül vesznek körbe minket: napsárga virágok, zöldellő fű, azúrkék 

tenger, ibolyalila égbolt. A környezetünkben jelen lévő színek elektromágneses 

rezgései befolyásolják egészségünket, lelki állapotunkat, s így mindennapi életünket. 

– Mit jelentenek a színek, amit viselünk?  

Amikor valaki azt mondja, hogy nincs egy göncöm sem, az nem azt jelenti, hogy 

nincs egy ruhája sem, hanem azt, hogy épp nincs megfelelő színű ruhája. Ha például 

állásinterjúra mennék, piros kosztümöt választanék kis feketével letompítva, és az 

állást meg is szerezném. A piros magabiztosságot jelent, öntudatot, és azt, hogy el 

akarom érni a célomat.  

– Milyen színű egy jó munkahely?  

– A munkahelyeken az lenne a legideálisabb, ha minden szürke lenne, és mindenki 

kirakná maga mellé a saját színét. A szürke alapvetően azt jelenti, hogy jó 

viszonyban vannak egymással az ott dolgozók, és mindenki a saját ritmusában 

dolgozik. Ilyen a jó munkahely. Nem véletlen, hogy Amerikában például a 

börtönökben egyes szobák falait pirosra festették és ezekben a szobákban 

gyorsabban vallottak a rabok, mint más helyiségekben. 

– A kórházi viselet sem véletlenül zöld?  

– A kórházakban a zöld szín a gyógyulást, a változást segíti elő. A zöld egészséget  

kívánó szín, a természet színe, amelyben mindkét erő, a jin és a jang is jelen van. 

Vérzéscsillapító hatása van, tehát az operáló orvosok is ezért hordanak zöld ruhát a 

műtőben. A beteg megnyugszik, a sebek pedig nem olyan vérzékenyek, mint 

egyébként.  

– A hajszín is jelentéssel bír?  

– Hogyne! A rendszerváltozást követően például megjelentek a vörös hajú nők, vörös 

színű körmökkel. Mindenki vörös vagy vörösesbarna hajú volt. A nők jelezték, hogy 

mire vágynak. Hogy társuk a küldetését teljesítse, tehát óvja, védje, anyagilag 



Meszes Mária: Színterápia II.              Élj a színekkel 7. lecke 

 

 
2 

támogassa őket, és otthon teremtsen nekik. A nő dolga, hogy táplálja a bent élőket, 

és ahogy mondani szokták, vigyázza a tűzhelyet. Tehát a nő a gondoskodó, a férfi 

pedig az anyagi támasz. Abban az időben sokan elveszítették az állásukat. A vörös a 

biztonság iránti vágyódást is jelentette.  

– Napjainkban nagy divat a sokszínű haj. Szőke, barna, vörös melír együtt.  

– A sokszínűség azt jelenti, szeretnék sokszínű lenni, és kitűnni a többi közül. 

Figyelemfelkeltő, ha valaki extrém.  

– Mi van akkor, ha rossz viszonyban leszek valamelyik színnel?  

– Ha színterápia során azt mondom valakinek, hogy mondjon egy színt, amit nem 

szeret, abból pontosan lehet diagnosztizálni, hiszen azt jelenti, hogy a színhez 

társuló érzést tagadja.  

 

– Mit jelent, ha valaki szereti a piros színt?  

– Mindenkinek van piros színe, akiknek egészséges az élethez a viszonya, szereti az 

életet, a munkát, jól kötődik a Földhöz, egészségesen él, foglalkozik a testével. Azt 

jelenti, hogy jó élményei voltak a magzati életében, és nem köt a piros színhez 

például agresszivitás-érzést. Ellenkező esetben, a gyerek közelében például a mama 

veszekszik az áccsal, mert nem jól építette meg a tetőt. A gyerek mindezt úgy élheti 

meg, hogy a szülő agresszív, és a világ egy olyan hely, ahol az élete veszélyben van. 

Ne felejtsük el, hogy a gyerek milyen kiszolgáltatott. Ő is túl akarja élni a dolgokat, 
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mindent veszélyként él meg. Számára veszélyes az a felnőtt, aki üvöltözik. Eltorzítja 

ezt a csakráját, mert fél, és a későbbiek során minden hasonló dolog kapcsán, 

amikor üvöltenek, össze fog rezdülni. Különféle betegségei alakulhatnak ki, a teste 

fejletlen maradhat, gerincferdülése lehet, az egyik lába mindig fájhat, stb. Akinek 

ilyen kezdeti élménye van, az minden olyan dologgal, ami a kapcsolatot és a 

viszonyokat illeti, problémái lesznek. (Lehet kezelni színterápiával M.M.)  

– Mi az, ami kifejezetten kedvezően hat az aurára?  

– Aktívvá válik például, ha egy fiatal szerelmes. Egyre több rózsaszín kerül be az 

aurájába. Ezért van az, hogy szerelmesek közelében jól érezzük magunkat. Nem is 

kell, hogy az ember lássa, tudja, hogy szerelmesek, mert benne is megmozgatja a 

szerelem érzését.  

– Számít, hogy egy anyuka milyen színű ruhákba öltözteti a gyerekét, vagy 

milyen színűre festi a szobája falait?  

– Igen is és nem is. Ha úgy vesszük, a  gyerek mindennel találkozik. A szobák sokkal 

inkább azt jelzik, hogy a szülők milyenek. Később a gyerek minden színt minden 

színnel felvesz. Az lenne a helyes, ha az ember ilyenkor engedné a gyerekét 

dönteni. Nyugodtan vegye fel a zöldet a sárgával, a pirosat a kékkel, a hupililát a 

hupizölddel, ami jólesik neki. Csak mi mondjuk azt, hogy ez nem illik ezzel vagy 

azzal. A szülő nem végez túl jó munkát, ha állandóan arról beszél a gyereknek, hogy 

mit szabad, mit nem szabad, mit illik, mit nem illik, mit és hogyan nem kell tenni. 

Ezzel romboljuk a gyerek személyiségét. Hagyni és támogatni kellene. Van olyan 

eset is, amikor a gyerek még tisztánlátó, és olyan dolgokat mond, amitől a szülő 

megrémül, és azt mondja, ugyan már, ilyen nincs. Pedig van. Amit ő lát, az van. 

Inkább azzal kellene támogatni, hogy: “igen, na mesélj! Tényleg? Milyen az? Te 

látod? Én nem. Milyen kár!” Be tudjuk a gyereket döngölni a sárba. No persze a lélek 

fejlődéséhez sok mindenre szüksége van.  
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– Az üzleti életben sokan hordanak szürkét. Ez mit jelent?  

– Azzal, hogy milyen színeket viselünk, a pillanatnyi lelki állapotunkat jelezzük a 

külvilágnak. Aki éppen el akar bújni, aki szeretné visszanyerni a ritmusát, akinek 

elege van a felpörgött életből, az szürkét hord. Szürke autóban ül, szürke ruhát visel. 

A szürke a félelem színe is. Elege van a lótás-futásból, szeretne egy kicsit 

visszavonulni. (Jelent még visszafogottságot és alázatosságot is. Nyugtató hatása is 

van. Egy tárgyalásnál például ez kimondottan előnyös lehet. M.M.)  

– A fehérnemű színének van jelentősége?  

– A piros alsónemű a vesét erősíti, tehát nem rossz, ha valaki azt hordja. A vese a 

párkapcsolatról szól. Ha fontos a párkapcsolatom, ha fontos a partnerem, ha jó 

formában és jó erőlétben szeretnék lenni, akkor a piros szín segíteni fog ebben. A 

fekete intim, picit zárkózottá tesz, sejtet valamit, tehát szemérmességet jelent. A 

fehér tartalmazza a szivárvány összes színét, így azzal nem lehet hibát elkövetni.  

– Különös a feketéhez való viszonyunk.  

– A fekete ruhák viselésével a fiatalok el akarnak bújni a világ elől, vagy egyszerűen 

tiltakoznak a szülők ellen. Az idősebb korosztállyal már más a helyzet. A fekete a mi 

kultúránkban a gyász színe is. Mivel a halált nem tudjuk az élet velejárójaként 

elfogadni, nagyon sokan állnak úgy a halálhoz, hogy őket érik veszteség. Ez így is 

van, és meg kell gyászolnunk a halottakat. De a lélek számára a halál ünnep, amikor 

elmehet. Erre sajnos nem tanítanak meg bennünket. Más kultúrákban, ahol fehér a 
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gyász színe, ott tudomásul veszik, hogy amikor meghalunk, a lélek elmegy, jól érzi 

magát, végre megpihenhet. Akinek nincs jó kapcsolata a halállal, az nem szereti a 

fekete színt. Már azért is érdemes lenne néha hordania, hogy elfogadja a halált.  

 

– Miért nem öltöznek az idős emberek színesen?  

– Az, aki a múltba tekint vissza, a régi sérelmeket cipeli, az nem fog színesbe öltözni. 

Az ilyen emberek előszeretettel viselnek például sötétbarnát. Aki lezárta a múltat, 

akinek a jelen számít, a létpillanat, a most, és aki jól éli meg az adott pillanatot, az 

szívesebben vesz elő színes holmit.  

– Mi a helyzet akkor, ha valaki ugyan nem szereti a színeket, de változtatni 

szeretne az életén, és ezért tudatosan színesen kezd el öltözködni? 

Megváltozik az élete?  

– Igen. Először is sok dologról előítéleteink vannak. Úgy gondoljuk, nem illik egy 

hatvan éves nőnek miniben járni, nem illik a haját festeni. Egy hatvan éves nő ne 

hordjon már mást, csak kosztümöt. Sokáig azt hittük, hogy egy hatvanéves nőnek 

nem illik nadrágot hordania, csak szoknyát. Körbe lehet nézni, ma már 60 év felett is 

nadrágot hordanak. Sokan azt gondolják, 60 után már nem számít semmi. Nem 

akarok hódítani, nem akarok elérni semmit, nincsenek már elképzeléseim. Ha valaki 

valamit megváltoztat, az visszahat a lelki világára. Amint változtatunk valamin, abban 

a pillanatban annak a színnek az érzetét átvesszük. Ha fontos valakinek a külseje, az 
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egészsége, ha  fontos, hogy jól érezze magát, akkor színekkel változtat mindezen. 

Az öngyógyítás így is működik. 

Forrás: astronet 

 

Fontosnak tartom ezt a beszélgetést, riportot, ezért tettem a tanfolyam részévé. 

Tanulságos és a színekkel való kapcsolatunkat gyakorlati módon írja le.  

Nem szerkesztettem, nem írtam át, nem csináltam belőle saját ötletet. Így találtam és 

tiszteletben tartom más munkáját. Köszönöm, hogy megértesz, tudom, hogy sokat 

tanultál belőle. 

Vizualizáció 

 

 

A vizualizáció a színgyógyászatban is fontos szerepet tölt be. Ahhoz, hogy a 

színekkel kezeld önmagad, vagy Kliensedet, magabiztosan kell alkalmaznod. 

Az alapja az érintéses színkezeléseknek mind a személyes terápiákban, mind a 

távgyógyításban. 

Kurt Tepperwein: A teremtő képzelet csodái című könyve az elsők között szerepelt, 

melyet annak idején e témában olvastam. Gondolom, nem ismeretlen számodra a 

Titok tanítása sem. – Amire gondolsz, az jelenik meg életedben. 
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Kedvencem volt az agykontroll is. Lényege, ellazult állapotban (alfa szinten) 

elképzeljük, hogy például eltűnik a ciszta a szervezetünkből, jó eséllyel meg is 

történik. Tapasztaltból mondom. Nekem sikerült vele elkerülni a műtétet. 

Használtam és gyógyultam is vele, általa. A mai napig is szeretek ebben az ellazult 

állapotban „lebegni”. Pihentet, ha úgy akarom, gyógyít, ha arra használom és segít 

a megvalósításban, ha azt szeretném. 

Az alkotó vizualizációt sok területen használják. A szellemgyógyászok, 

szellemsebészek, a távgyógyítók is így dolgoznak. Ahhoz viszont, hogy az említett 

kezelésekben gyógyulhasson valaki, szükséges ezt a módszert elsajátítania. 

Színkonzulensként én is gyakran ajánlom a szín-vizualizációt. Ennek lényege, hogy 

a kezelni kívánt területre azt a színt irányítjuk, mely a tünetet képes megszüntetni. 

Alkalmazható különböző lelki problémák kezelésére is. 

Jól működik, ha például megerősítéseket szeretnél magadban elültetni. 

Ezen kívül még számos esetben is hasznos és fontos, saját érdekünkben érdemes 

megtanulni és rendszeresen használni. 

Ez egy relaxációs technika, melynek a lényege a belső csend megteremtése, majd 

a kívánt kép (ami a várt helyzet, esemény, állapot) részletes megalkotása, mely 

rögzül a tudatunkban, majd manifesztálódik (megjelenik) fizikai valóságunkban. 

Egyszerűbben fogalmazva, megtörténik, amire gondolunk. 

Hogyan végezd? 

 

Teremts magadnak nyugodt légkört, ahol senki nem zavar meg egy rövid ideig. 

Lehet ez reggel, felkelés előtt, vagy este, miután bebújsz az ágyadba. (Nem baj, ha 

belealszol! Az elképzelt kép nélküled is dolgozik.) 

Amikor tanulod, nagyon fontos a nyugalom.  

Később már fog menni akárhol és bármikor.  

Gyújts meg egy gyertyát, vagy füstölőt. Ha van és velük élsz, fogd kezedbe kedvenc 

kristályodat. Én Ametisztet használok, de ez a kívánt helyzettől függ. Például, ha 
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valahol nagyon fontos, hogy jól és jót beszéljek, akkor a Türkizemet fogom, miközben 

belsőmben látom, ahogy megtörténik az esemény és úgy, ahogy szeretném. 

A következő lépés az ellazulás, a test ellazítása. Erre több remek anyagot is találsz 

az interneten. Kezdőként elsőször jó, ha vezetett relaxációt választasz, azaz valaki 

mondja, hogy haladj végig a folyamaton. Később használhatsz zenét is, de 

maradhatsz magadban, csendben. Én ezt szeretem leginkább. 

Miután ellazultál (0-4 Hrz közötti a rezgésszinted), lásd a kívánt helyzetet, érzést, 

képet lelki szemeid előtt. Maradj ebben az állapotban legalább 20 percig. 

A végén, mikor kijössz belső templomodból mindig köszönd meg a Teremtőnek 

(Istennek, a segítőidnek), hogy veled voltak és segítettek, segítenek neked. 

Javaslom, tanuld meg és tedd mindennapjaidban szokássá. Meglátod, mennyivel 

könnyebben fog menni minden! 

Ne légy türelmetlen, adj időt magadnak a tanulásra, a gyakorlásra. Lehet, nem 

sikerül elsőre, de ez nem azt jelenti, hogy nem működik. Gyakorolj, légy kitartó és 

meg is lesz az eredménye! 

Ajánlom elolvasásra e témában Shakti Gawain – A teremtő képzelet című könyvét 

 

Gyógyulás a színekkel 
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A kezeléssel a III. modulban ismerkedhetsz meg részletesen. A témának van egy 

elméleti és van egy gyakorlati része is. Ennek keretében megtanulhatod a különböző 

betegségek, elváltozások kezelését a színek segítségével, a gyakorlati részben 

pedig átadom az érintéses színkezelés technikáját.  

Itt most csak röviden ismertetem, mi az alapelv.  

Hogyan is tudnak a színek gyógyítani? 

Mint ahogy minden a bolygónkon, a színek is egy rájuk jellemző elektromágneses 

rezgéssel rendelkeznek, melyek – akár akarjuk, akár nem, akár tudjuk, akár nem – 

hatással vannak ránk folyamatosan, az egész életünk során. A szín nem más, mint 

megtört fény, az egyes színek a fény különböző alakjai, és minden egyes színnek 

megvan a maga hullámhossza és rezgése, amely a szemen és a bőrön áthatolva 

bizonyos változásokat hoz létre sejtszinten a testünkben. Az agy ugyanis a 

színinformációkat nemcsak felfogja, hanem azokat fel is használja különböző testi-

lelki folyamatok beindításában. Így a fény különböző típusai más-más hatással 

vannak a szervezetünkre. 

Az első modulban már volt erről szó, most ismételjünk kicsit.  

Az egyiptomi és a kínai ősi kultúrákban, az atlantisziak is használták a színek 

gyógyító erejét. Különböző helyiségeket neveztek ki gyógyító szobáknak, színesre 

festett üvegekkel érték el a kívánt hatást.  
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Emellett említhetjük az ősi, indiai Ájurvédikus gyógyászatot is, mely szerint a testi 

egyensúly, az egészség visszaszerzésének az egyik hatékony eszköze a szín a 

megfelelő csakraharmonizáción keresztül. (Ez lesz az alapja a kezeléseknek.)  

A gyógyszeripar fejlődésével e terápia háttérbe került, de szerencsére a mai 

modern világban is kezdi visszanyerni a helyét a gyógyítás területén. 

Magyarországon a 80-as 90-es években jelent meg erőteljesebben, viszont még a 

mai napig is kevesen ismerik és alkalmazzák. Megismertetése, terjesztése a mi, 

közös feladatunk. 

Egyre elterjedtebb az a nézet, hogy a betegségek lelki eredetűek, a fizikai tünet 

„csak” egy jelzés. Egy igen fontos jelzés, amit figyelembe kell vennünk! Első körben 

a lelket kell gyógyítani és a test az öngyógyító mechanizmusával rendbe teszi a 

többit. Érzelmi vonalon kell elindulnunk, megfejteni, mi is történt az elmúlt 

időszakban, ezt kell visszafejteni és megszüntetni.  

Ezt viszont műtéttel, szikével, gyógyszerekkel nem lehet megtenni. Istennek hála, az 

emberek egyre inkább kezdik felismerni, megérteni, hogy igen is, nagy szükség van 

az alternatív gyógymódokra, mint például a színterápia. Természetesen ez nem azt 

jelenti, hogy a hagyományos orvoslás és az esetleges műtétek szükségtelenek, 

hanem azt, hogy komplementer, azaz kiegészítő kezelésként rendkívül 

hatásosak lehetnek. 

Különböző tudományos mérések igazolják a színek jótékony hatását szervezetünkre. 

Lelkünkön, érzelmeinken keresztül hatnak ránk. A színválasztás például jelenlegi, 

pillanatnyi lelkiállapotunkat tükrözi. 

Az ősi gyógyászatban a következő céllal használták a színeket: 

 vörös: test és lélek, szellemi frissesség illetve a vérkeringés élénkítésére 

 citromsárga: idegrendszer stimulálására, a test tisztítására 

 narancssárga: a tüdő gyógyítására, az energiaszint emelésére 

 kék: betegségek megfékezésére, fájdalomcsillapításra, nyugtatóként 

 lila: bőrproblémák kezelésére 
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A következőkben bemutatok néhány egyszerűbb módszert, amivel saját magadat, 

vagy családtagjaidat segítheted. 

 

Néhány gyógyító tanács 

A színeknek olyan speciális elektromágneses rezgése van, ami különösen nagy 

hatással van szervezetünkre. A színgyógyászat legrégibb formája volt, hogy naponta 

több percet töltöttek el a napfényben úgy, hogy szemüket nem takarták el semmivel, 

hiszen a napfény a spektrum összes színét tartalmazza, ez az éltető energia pedig 

így hat ránk legjobban. Ajánlott minél többet tartózkodni a fényben. Árnyékban 

sétálva vegyük le a napszemüveget, hogy a színek a maguk természetes 

szépségével juthassanak szervezetünkbe!  

Ma már több módszer is ismert a színterápiában, melyeket te magad is 

kipróbálhatsz, megtanulhatsz és rendszeresen alkalmazhatsz. Nézzük sorban. 

 

 

 

 

Színvizualizáció 
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Most fogod majd megérteni, miért is szorgalmaztam a vizualizáció elsajátítását.  

Rendszeresen alkalmazva ez egy nagyon hatásos módszer. Először is relaxálj.  

Képzeletben jeleníts meg egy színt, lást magad előtt, ahogy felhőként érkezik feléd 

és nő, mindaddig, míg körbefog, megölel. Érezd, hogy átjárja testedet és lelkedet, 

feltölt és gyógyít. 

Nem is kell színt választanod. Az a tapasztalatom, hogy amikor ellazulok, leállnak a 

gondolataim, könnyű lesz a testem, magától megjelenik egy szín, mely körülölel, 

vagy éppen felhőként jelenik meg lelki szemeim előtt.  

Elképzelhetsz, vizualizálhatsz bármilyen tárgyat, vagy például levegőt, színes 

vízesést, melyben átmosod tested. Bármi lehet, ami jólesik. Addig végezd ezt a 

gyakorlatot, amíg jó érzés benne lenni. Vizualizálhatod folytatásként a komplementer, 

azaz kiegészítő színt is.  

 

A III. modulban megtanulhatod majd a Kromoterápia színeit is, az elsődleges és a 

másodlagosakat, ezeket is bátran használhatod majd. 

 

Színszűrők 
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Ez egy nagyon egyszerű módszer arra, hogy bevigyük a szükséges színt 

szervezetünkbe. 

Nincs is másra szükség hozzá, mint egy egyszínű pamut, vagy selyem anyagra. 

Lágy anyagot válassz, ami jólesik a bőrödnek, kellemes a tapintása. Mielőtt 

belekezdesz a gyakorlatba, vegyél le minden színes ruhadarabot, hogy ne zavarják 

meg a kezelésre kiválasztott terápiás színt. - A Klienst megkérem, jöjjön fehér 

alsóneműben, vagy egyéb laza, de fehér ruházatban.  

Keress egy meleg, csendes, világos helyet, ahol kényelmesen le tudsz feküdni, és 

takard be egész tested a kiválasztott színű anyaggal. Így lazíts húsz percig. Ne 

zavarjon meg senki és semmi.  

A mindennapi életben is használhatod szűrőként a kívánt színű ruhadarabodat. 

Azoknak is ugyanolyan hatása lehet szervezetünkre, hisz testünk átveszi 

vibrációjukat. 

Próbálj tudatosan minden nap más-más színű ruházatot hordani, ami igazodik a 

csakra színeihez. Egyik nap jó a vörös, másnap a narancs, harmadik napon a sárga 

és így tovább. Ezzel azt éred el, hogy minden csakrád megfelelően lesz töltve. 

 

 

 

Színlégzés 
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Ez is egy igen egyszerű gyakorlat, hiszen levegő mindenütt van. Lélegezz ritmikusan. 

A belégzés és a kilégzés hosszúsága tőled függ, de legyen egyenletes. A gyakorlatot 

csak akkor kezdd el, ha már nyugodtan tudsz koncentrálni a légzésedre, mégpedig 

úgy, hogy minden belégzésnél képzeld el, hogy a választott szín fénynyaláb 

formájában behatol a testedbe és elönti azt tetőtől talpig. 

Ha használsz kiegészítő színt, azt kilégzésnél képzeld el úgy, hogy a talpadon hatol 

be és a fejed tetejéig áramlik. Ha ez nem sikerül, próbáld meg úgy, hogy az első öt 

percben a fő színt lélegzed, és ezután térsz át a kiegészítő szín lélegzésére. 

 

Szolarizáció (víz , vagy homeopátiás szer színezése) 

 

Az ivóvizet is hatásos gyógyszerré változtathatjuk a színek segítségével. Legjobb, ha 

megfelelő színű üvegeket szerzel be. Az is megfelel, ha csak színtelen üveged van, 

ezt tekerd be a kezeléshez kiválasztott színű papírral, vagy fóliával. Ha az elkészült 

színes üveget megtöltötted vízzel, tedd ki az ablakba 6-8 órára. Nem szükséges 

hozzá erős napsütés, anélkül is feltöltődik. Ha esetleg nincs napsütés, megfelelő egy 

erősebb izzó a lakásban, ugyanazt a hatást érjük el vele.  

Fogyassz belőle naponta három pohárral. 
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Elképzelhető, hogy más-más színnel „átitatott” víznek az íze is megváltozik. 

 

Ugyanezzel a technikával gyógyszertárakban kapható homeopátiás szert is 

feltölthetsz a szükséges színnel és naponta 3 x 1-et beveszel.  

Van egy 6 kazettás fadobozom. Üveglapra üvegfestékkel rávittem a doboz 

osztásainak megfelelően a színeket. Belehelyezem a kazettákba a szolarizálni kívánt 

tablettákat, majd ráteszem a festett üveglapot. Így minden kazettában lévő pirula azt 

a színt veszi fel, ami az üveglapon van.  

Amikor integráltam beléjük a színt, felhasználásig fénymentes helyen tárolom őket.  

Jó tanulást kívánok, mindjárt jövök a következővel. 

 

Szép hetet: Marcsi 

 


