
Meszes Mária: Színterápia II.              Élj a színekkel 8. lecke 

 

 
1 

Meditáció színekkel 

 

Hetente legalább egyszer a tudatunkkal idézzük fel a testünk egészséges 

működéséhez szükséges színeket egy rövid meditáció alatt. Ezek a színek a 

piros, narancssárga, citromsárga, zöld, kék, lila, és a rózsaszín. Gondolati úton 

kiválasztjuk a piros egy olyan árnyalatát, mely számunkra a legbefogadóbb és 

elképzeljük, hogy ez a gyönyörű szín feltölti az egész testünket. Szívjuk magunkba 

energiáját, és érezzük, ahogy feltölti és harmóniába hozza testünket. Végezzük el ezt 

a gyakorlatot minden egyes színnel. 

A színek és a fények (még ha nem is tudatosítjuk magunkban) hatással vannak ránk. 

Minden szín más reakciót vált ki bennünk. A színek élénkek, vibrálóak és hatalmas 

gyógyító energiájuk van. 

Ha vesszük a fáradságot és minden nap elvégezzük ezt a kis meditációt, meg fogjuk 

tapasztalni jótékony hatását fizikai és lelki egészségünkre egyaránt. Lehetőleg 

mindig azonos időpontot válasszunk. 

Bízzunk megérzésünkben, ki fogjuk tudni választani azt a színt, amelyikre 

pillanatnyilag szükségünk van, amelyik hiányzik szervezetünkből, ami javítja 

állapotunkat. 

Egy rövid, könnyen megjegyezhető gyakorlatot adok át neked, ami igen hatásosan 

működik. 
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♥ 

Helyezkedj el kényelmesen, ülj egyenes háttal, talpak a földön egymás mellett 

pihennek. 

Kezeidet lazán ejtsd öledbe, ujjaid felfelé nézzenek, kezeid ne lógjanak. 

Csukd be a szemed, vegyél néhány mély lélegzetet, majd képzelj egy szobát, ami 

telis tele van különböző színű kristályokkal. 

Nyugodtan, lassan nézz körül, és válaszd ki azt a kristályt, amelyik a legjobban 

tetszik. 

Vedd a kezedbe, nézd meg alaposan. Csak őt figyeld. Érezd meg, nézd a színét és 

olvadj bele. 

Maradj benne, amíg csak jólesik. 

Ha érzed, hogy feltöltődtél, lépj ki a kristályból és lásd magad, ahogy a kezedben 

tartod. 

Óvatosan tedd őt vissza a helyére. Köszönd meg, hogy átadta energiáját és lehettél 

fényében. Mosolyogj rá, búcsúzz el tőle. 

Vegyél néhány mély lélegzetet, mozdítsd meg kezeidet és nyisd ki szemeidet. 

♥ 

Fel is jegyezheted, milyen színű kristályt választottál, leírhatod tapasztalataidat, 

például milyen fizikai, lelki változást érzékelsz. 
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Színes ételek asztalunkon 

 

Az elfogyasztott ételeken keresztül magát a „színeket” is bejuttatjuk a 

szervezetünkbe. A színhiányos táplálkozás betegségeket is előidézhet, valószínűleg 

a harmónia megbomlása miatt. Próbáljunk minél változatosabban étkezni ahhoz, 

hogy a színeket a szervezetünkbe juttassuk. 

Ha egy meghatározott szín rezgését akarunk beépíteni testünkbe, akkor a 

következőkben találjuk: 

Piros: eper, málna, paradicsom, alma, cseresznye, meggy. 

Narancssárga: narancs, sárgarépa, sütőtök, sárgabarack. 

Citromsárga: citrom, szőlő, banán, tök, körte. 

Zöld: uborka, brokkoli, spenót, paraj, zöldsaláta, borsó. 

Kék: áfonya, szilva, szeder, kék szőlő. 

Lila: cékla, lila hagyma, lila káposzta. 
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Kép forrása: Internet 

 

 

Lefotóztam egyik vacsoránkat, hogy érzékeltessem, mennyit jelentenek az asztalon a 
színek. 
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Fehér tányérok, fehér szalvéta és terítő 

 

Minden változatlan, kivéve az asztalterítő 

Melyik, milyen érzést vált ki belőled?  

 

Szín nézése  

Kiváló hatást érünk el csupán azzal, ha egy színt nézünk. Ez egy színterápiás 

rendszer, melyet Dr. Spitler kísérletezte, dolgozta ki és színtonikának nevezte el. 

Válassz ki egy színt, ami jólesik nézni és tartsd tekinteted rajta kb 20 percig. Lehet ez 

akár egy színes kartonlap, vagy egy színes kép, amit a neten találsz, vagy egy 

ruhadarabod, bármi. Megteheted azt is, hogy szemed elé teszel egy színes fóliát és 

azon keresztül nézel kb 20 percig.  
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Figyelj azonban arra, hogy ha amúgy is izgatottabb, vagy feszültebb vagy, ne vöröset 

válassz, hanem a kéket!  

Színes fürdővíz 

Több gyártó már felismerte, szükségük van az embereknek a színekkel való 

töltődésre és ezt miért is ne fürdés közben tegyék, ezért színes lámpákkal ellátott 

kádakat, jakuzzikat tervetek és forgalmaznak. 

Ha nincs ilyen kádunk, az sem baj, jó a hagyományos is.  

A fürdővizünket 1 méter távolságról világítsuk meg a meghatározott színnel, kb. 20 

percen keresztül. Vigyázzunk, nehogy csúnya baleset legyen a vége! A vizet a 

besugárzás után már nem szabad hígítani, mert veszíthet a hatásából, gyengülhet.  

Fürdés közben akár a fent említett színvizualizációs vagy színmeditációs gyakorlatot 

is végezheted. 

Én például szeretem a színes fürdősókat is, természetesen azt a fajtát, amit 

növényekkel színeznek.  

Színvitaminok / Színbombák 

 

Sokan tapasztaltuk már, hogy egy vidám, energizáló színű ruhadarab mennyire fel 

tudja dobni a hangulatunkat, vagy hogy egy komor, unalmas színű helyiségben 

mennyire szorongva tudjuk érezni magunkat. Én színvitaminoknak vagy 
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színbombáknak nevezem azokat a mindennapi színes eszközöket, tárgyakat, 

amelyek használatának a segítségével alapvető változást tudunk elérni, nemcsak 

lélektani és fizikai szinten, de esztétikailag is. 

Hogy hogyan, ezekről majd később írok a színek lakberendezésben és az 

öltözködésben játszott szerepe kapcsán. Most egyelőre csak álljon itt felsorolásként 

a tizenegy színvitamin és a pozitív/negatív tulajdonságaik: 

 Piros: életerő, energia, magabiztosság / agresszív, uralkodó, parancsoló 

 Rózsaszín: nőies, lágy, gyengéd, közvetlen / határozatlan, önbizalomhiányos, 

puhány 

 Narancs: boldog, lelkes, barátkozó / felületes, közönséges, bogaras 

 Sárga: aktív, objektív, felszabadult / idegesítő, meggondolatlan, ingatag 

 Zöld: tisztulás, harmónia, önálló, kitartó / makacs, kockázatmentes, unalmas 

 Kék: béke, ellazulás, megbízható / álszent, szokványos, hideg 

 Barna: gyakorlatias, hűség, barátságos / unalmas, óvatos, egyszerű 

 Ibolya: intuíció, szépség, fantázia, önbecsülés / különc, gyakorlatiatlan, 

felsőbbrendű 

 Szürke: semleges, kiegyensúlyozott, tisztelet / bizonytalan, óvatos, bárgyú 

 Fekete: erő, rejtély, formalitás / komor, negatív, zárkózott 

 Fehér: tiszta, friss, jövőbe mutató / steril, rideg, unalmas 

Ezek alapján ki tudod választani magadnak egy-egy konkrét helyzetre, hangulatra a 

ráerősítő vagy ellensúlyozó színt, akár egy sál, egy rúzsszín, egy virágcsokor, párna 

vagy bármi más formájában. 

(Beck Mariann írása)  
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Színezők, kifestők 

 

Manapság nagyon divatos lett a színezés a felnőttek körében is. Nagyon örömömre. 

Már Carl Jung is alkalmazta ezt a módszert pszichoterápiai kezelései alkalmával  

Kliense lelkiállapotának feltárására. (Erről szól a Színterápia tanfolyamom I. modulja) 

Internetről is letölthetők, de könyvesboltokban is megvásárolhatók a felnőtt színezők, 

mandala kifestők. Gyönyörűek! 

Számtalan jótékony hatása van a színes ceruzáinkkal eltöltött időnek. Elsőként, 

hatásosan eltereli a figyelmünket jelenlegi problémánkról, megnyugtat, 

lecsendesít, leállítja a „mókuskerék gondolkodásunkat”. A színek látványa, a 

színezésre való koncentrálás lecsendesíti az agyban található „Küzdj, vagy menekülj” 

pontot (Amigdala). Érzelmeink (melyek e pontban raktározódnak) letisztulnak, 

megnyugszanak. Ennek eredményeként tisztul tudatunk, konstruktív, azaz építő 

jellegű gondolataink érkeznek feladataink megoldására.  

Korunk problémájára, a „kütyüfüggőségre” is eredményesen bevethető. Tanítsuk 

meg gyerekeinket, unokáinkat újra színezni! 

Napi 30 perc színezés már csodákra képes, hatása azonnal jelentkezik és nincs 

mellékhatása.  Vigyázat, okozhat függőséget, de ez előnyünkre válhat. 
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Mondhatjuk azt is, hogy a színezés egy meditációs terápia, mindamellett, hogy 

csodálatos, színes képeinket akár be is keretezhetjük és falainkat díszíthetjük velük.  

Gyakran ajánlom Klienseimnek is. 

Betegségek és segítő, gyógyító színeik 

 

Alacsony vérnyomásnál a vörös és a piros szín segít.  

Allergiánál, szénanáthánál a zöld szín vagy az indigókék ajánlott.  

Aranyérre a kék szín jó, főleg, ha begyullad.  

Asztmatikus betegségekre, légszomjra a zöld vagy a világoskék szín használható.  

Depresszív hangulatnál a sárgát, ekcémás bőrbetegségeknél a kéket alkalmazzuk.  

Elhízás ellen szintén a kék az ajánlott, mivel étvágycsillapító.  

Érelmeszesedés ellen az indigókék jó hatású.  

Étvágytalanságnál a vörös színt használjuk, ennek étvágyfokozó hatása van.  

Fejfájásnál a kék vagy a zöld szín használható.  
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Ha valaki gyakran puffad, a sárga színnel lehet a hasi területet besugározni. (A 

kezelésről később.) 

Fogfájásra ismét a kék ajánlható, és általában is elmondhatjuk, hogy gyulladásos 

betegségeknél mindig a kék színt érdemes alkalmazni.  

Hányás, hányinger ellen a zöldessárga szín ajánlott, a „kutyaharapást szőrivel” elv 

alapján.  

Influenzánál, lumbágónál, derékfájásnál és lázcsillapításra a kék szín javasolt.  

Májpanaszoknál, májbetegségeknél, májgyulladásnál és szívproblémáknál a zöld 

színt érdemes alkalmazni.  

Vashiányos vérszegénységnél a vöröset,  

vesebetegségeknél a sárgát,  

visszérpanaszokra a zöld színt használjuk.  

 

Színekkel az önismeretért 

Az, hogy ki milyen színt kedvel, vagy milyen színt utasít el, mindenképpen 

összefügg az illető jellemével, lelkiségével. A pszichológusok is megfigyelték ezt, és 

sok színteszt jött létre. Az egyik leghíresebb a Lüscher-féle színteszt, melynek az a 

lényege, hogy van nyolc különböző szín, s az embernek ezt a nyolc színt, nyolc 

színes kártyácskát érzése szerint fontossági sorrendbe kell raknia. A színek 

sorrendje és az elhelyezés módja kiadja az ember valódi értékrendjét. (Nem pont 

nyolcat, de én is használok kártyákat anamnézis során. M.M.) 

E rendszer négy alapszíne - a vörös, a kék, a zöld és a sárga - meghatározó az 

emberi önértékelés szempontjából. A vörös szín az önbizalomnak és az 

aktivitásnak, a kék a nyugalomnak és az elégedettségnek, a zöld az önbecsülésnek 

és az állhatatosságnak a színe, a sárga színhez pedig a szabadság és az oldottság 

kapcsolódik. 
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Színek a magyar népi hagyományban 

 

A régi magyar népviseletet a hagyomány határozta meg. Az ősmagyarok ismerték a 

színek hatását, emiatt különböző dolgok jelölésére használták őket. A fehér a keleti 

égtáj színe volt, ami a legszentebb égtájnak számított, mivel ott kel fel a Nap. 

Akkoriban minden ágynemű és fehérnemű csak fehér lehetett. A fehér volt a gyász 

színe is.  

A pirosat a tűz színeként használták, ez a déli irányt és a nyarat jelölte.  

A kék szín az északi irányhoz tartozott, a télhez és a vízhez.  

A sárga a beérett termés színe, a nyugati égtáj és az ősz szimbóluma volt. 

A színek hatása úgy is megnyilvánul, hogy a gyakran hordott színek megjelennek az 

aurában, átszínezve azt. Ilyen szempontból a fehér szín arra utal, hogy az illetőt 

egyediség jellemzi, individuális meglátások. Sok energiája van, képes adni 

másoknak. Negatív aspektusból túlzott önközpontúságot jelent. A fekete 

energiahiányt jelöl. Utalhat depresszióra való hajlamra, elkeseredettségre vagy 

kiúttalanságra is. 

A piros színt rendszeresen viselő ember energikus, tüzes, ambiciózus, kifelé forduló, 

esetleg lobbanékony. A kék jó fantáziára és művészi hajlamra utal, emellett jó 
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szervezőkészségre, logikára és intelligenciára, továbbá egészséges öntudatra és 

felelősségteljességre.  

A sárga optimizmust takar. Viselője szereti az embereket, könnyen és szívesen 

teremt kapcsolatot, ő a társaság lelke.  

A rózsaszín ruházat empátiát jelez, az illető gyengéd, szelíd, hajlamos az 

álmodozásra, viszont negatív aspektusból nézve könnyen manipulálható. A 

narancssárga színt a tevékeny, talpraesett emberek hordják gyakran. Jó 

szervezőkészség jellemzi őket és fontos nekik az elismerés.  

A barna színt kedvelők gyakorlatiasak, becsületesek, megbízhatóak, őszinték és 

szilárd jelleműek. Gyakran félreértik őket, mivel nehéz pontosan kifejezniük magukat. 

Forrás: Színgyógyászat/Biopont 

 

 

 

 

Elérkeztünk a II. modul végére, jöhet a folytatás, tanuld meg az érintéses színterápiát 

is, mely a III. modul elméleti és gyakorlati részéből áll. A kezelés menetének 

elsajátításához sem szükséges a személyes jelenlét.  

 

Addig is, használd a színeket és a tanult technikákat, magad és mások 

egészségéért!  

 

 

Köszönöm, hogy velem tartottál, minden jót kívánok neked, szeretettel: 

 

 

     Meszes Mária (Marcsi) Színkonzulens 


