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Szeretettel köszöntelek a színek világában! 

 

„A világ színeit és fényeit láthatjuk a szemünkkel is, 

de e színek és fények igazából csak a szívünkben kelnek életre.” 

(Hioszi Tatiosz) 

 

Egy rövid bevezető 

 

Köszönöm, hogy megtisztelsz figyelmeddel és átadhatom Neked tanult és szerzett 

tudásomat, tapasztalatomat, ötleteimet ebben a csodaszép és érdekes témában. 

 

Távlati terveim között szerepel szín-konzulensként a színterápia bővebb, még tágabb 

ismereteinek elsajátítása, alkalmazása és továbbadása. Az első, vagyis ez a modul 

egy módszer bemutatásáról szól. Amíg a többi készül, javaslom, sajátítsd el ezt a 

tudást és alkalmazd a mindennapjaidban, amikor csak szükséges, szerezz minél 

több tapasztalatot. 

 

Színterápia, vagy színelemzés? 

 

Tisztázzuk a fogalmakat!  
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A színterápia egy óriási nagy terület, ami magában foglal több elemző technikát, 

gyakorlatokat, vizsgálati és kezelési módokat. Ilyen például a Kromoterápia 

(színbesugárzás) is. Ennek elsajátítása és alkalmazása a célom. 

 

Terápiát, gyógyítást csak orvos végezhet! A terapeuta elnevezést nem használom 

magamra, mert nincs orvosi végzettségem. Az esetleges felmerülő problémák 

elkerülése érdekében erre neked is nagyon oda kell figyelni. 

Nem vagyunk gyógyítók, „csak” segítők, akik megadják a lehetőséget az 

érdeklődőknek, hogy az általunk végzett módszerrel gyógyuljanak.  

 

Tudom, ezek csak szófordulatoknak tűnnek, de hidd el, nagyon fontos! 

 

Tehát, nem terapeuta leszel, ha elvégzed ezt a modult, hanem szín-konzulens, aki 

ismeri a színelemzés módszert. Természetesen ezzel remekül lehet már dolgozni, 

segíteni. Viszont érdemes a folytatáson, a további (egyelőre előkészületben lévő)  

modulok elsajátításán elgondolkodni.  

Véleményem szerint, minél többet tudunk egy témában, annál szélesebb a skála, 

amivel segíteni tudunk az embereken. 

 

Későbbiekben szeretnék személyesen is a hozzám fordulók segítségére lenni 

érintéses színkezelésekkel (III. modul) Magyarországon. 

Folyamatosan tanulok és tapasztalatokat szerzek. Figyelem az új technikák, a 

színterápia fejlődését és a lehetőségekhez képest naprakész szeretnék benne lenni. 

 

Misszióm nem csupán a segítségnyújtás, hanem a tanult tudásom és tapasztalatom 

átadása is azoknak, akik szintén a színek segítségével kívánják családjukat, 

önmagukat segíteni, gyógyítani, egészségüket megőrizni, vagy főállásban 

munkájukat végezni. 

 

Mint már említettem, a színeket nagyon sokféle módon tudjuk használni. 

Egészségünk feltérképezésére, helyreálltására. Többek között a környezetünkben 

található színek is befolyásolják napjainkat, életünket.   

A nevünknek, születési számunknak egyszóval nekünk is van színünk. Ha ez a 

mindennapokban elcsúszik, több kerül be más színből, nem érezzük jól magunkat. 
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Testrészeinkre is különböző színek hatnak. 

Az általam készített SZÍNELEMZÉSEKBEN ezekre is kitérek.  

 

Nem is hisszük, mennyi területen segíthetnek nekünk a színek, amíg nem kezdünk el 

ezzel a témával részletesebben foglalkozni. 

 

Gyakorló szín-konzulensként elmondhatom, hogy egy nagyon jól működő 

módszert fogsz megismerni, amivel eredményesen tudsz segíteni magadnak, 

ismerőseidnek, a hozzád fordulóknak. 

 

 

Igen, elsők között magadnak. Nagyon fontos, hogy először te menj végig ezeken a 

folyamatokon, te színezz és elemezd. Meg kell érezned, hogy ez legfőképpen 

belülről jön, a szívünkből, Lelkünkből. Ez nem agymunka! Ez kemény önismereti 

munka, mely arról szól, hogy te magadat lásd még jobban, fogadd el, vagy alakítsd. 

 

Amit hamarosan bemutatok, az egy önismereti módszer. Ahhoz, hogy másokon 

alkalmazd, szükséges a kellő segítői tapasztalat, de megfelelő tudás mindenképp. 

Fontos még, hogy te magad is kellő önismerettel rendelkezz.  

 

Szükséges az állandó önismereti munka, a folyamatos és véget nem érő fejlődés. 

Ez szinte kötelességünk, ha emberekkel foglalkozunk. 

Segíteni csak úgy tudunk, ha mi magunk is stabilak és kiegyensúlyozottak 

vagyunk.  

Ami, ugye, lássuk be, elég nagy meló és nem is mindig sikerül. Igen, ez nem is baj, 

hisz emberek vagyunk, de törekednünk kell arra, hogy egyre jobban legyünk. 

 

 

A modul anyagában az AURA-SOMA (Vicky Wall) rendszerét fogom használni és 

esetenként Lilian Verner-Bonds és Pauline Wills tanításából is merítek.  

 

Röviden mind a hármójukról: 
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Az AURA SOMA rendszerét Vicky Wall angol gyógyszerész dolgozta kis és 

alkalmazta először 1984-ben. A lényege a színek rezgésével való gyógyítás. 

 

Azon az elven működik, amit mi is képviselünk csak ők kis üvegecskéket (106 db-ot) 

használnak, míg mi színeztetünk. 

Az alap ugyanaz. A hozzánk forduló színt választ (azaz színez), mi pedig értjük a 

színek nyelvét és lefordítjuk azokat, segítünk az értelmezésükben.  

„Te vagy a szín, amelyet választasz, s ez tükrözi lelked szükségletét…”  

 

– így szól az AURA SOMA jelmondata, mely jellemzi az általam bemutatott módszert 

is. 

 

Lilian Verner-Bonds a világ egyik vezető színterapeutája, aki gyógyító, számos 

könyvet írt e témában, mellette tanár és tenyérjós. 

 

Egy 2002-ben Londonban megjelent könyvének bevezetőjében írta a következőket a 

színekről, a színterápiáról. 

 

„ A szín felszabadít. Ha nem tudjuk, miért ismétlődnek bizonyos dolgok az 

életünkben, miért kapjuk meg mindig ugyanazt a betegséget, miért reagálunk újra és 
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újra negatívan valakire vagy valamire, miért nem tudunk helytelen magatartásunkon 

változtatni, a színekhez fordulhatunk segítségért. A szín felfedi tetteink értelmét, 

melyet más módon nem vizsgálhatunk meg.  

A színterápiával új kapuk nyílnak meg előttünk, és eddig ismeretlen dolgokat 

fedezhetünk fel saját magunkról, másokról vagy általában a világról. Képessé válunk 

arra, hogy felhasználjuk a színeket a mindennapjainkban és az egyszerű technikák 

révén mentálisan, érzelmileg, testileg és lelkileg növeljük önbecsülésünket. Fedezzük 

fel a színek varázsát… ” 

 

Pauline Willis könyvéből a kezelési technikákat, valamint a betegségek metafizikai 

okait tanultam (tanulom). A csakrákról nagyon sokat olvastam már, de ő volt az, aki 

teljes egyszerűséggel magyarázta működésüket és fontosságukat.  

 

 

Tanított az auráról, az energiatestekről. Fontosak, hiszen itt is megjelennek a színek. 

 

A kötet kézikönyvként szolgál azoknak az embereknek, akiket érdekel a 

színgyógyászat. 

Részletesen ír a színterápia történetéről, tőle tudom, hogy a lézerfény (lágylézer) 

kutatásban magyarok is kimagaslóan teljesítettek. Mester Endre és Dr Fenyő Márta 

vizsgálta a kezelések hatásosságát lábfekélyekre, felfekvésekre, visszérre. 

 

A színterápiát régóta ismerik az emberek, de most van felerősödőben, 

kiteljesedőben. 

Idézek könyvéből, engem teljes mértékben meggyőzött: 

 

 

„ Sok ősi látó megjósolta, hogy amint belépünk a következő évezredbe, a Föld és 

összes lakójának vibrációs frekvenciája továbblép a tudatosság egy magasabb 

szintjére. Ha ez igaz, - és én hiszem, hogy igaz-, vajon nem kívánatos-e a 

gyógyászatnak egy sokkal kifinomultabb válfaja? 

 

Ha ezt elfogadjuk, akkor a hagyományos gyógyászat, ahogyan mi ismerjük, túl 

kezdetlegesnek bizonyul. Ha fénylények vagyunk – ami úgy tűnik, bebizonyított az 



Meszes Mária: Színterápia I. modul            Színezés elemzés 1. lecke 

 

 
6 

aura-fényképezés és aura-ábrázolás-, és közelebb lépünk valódi spirituális 

eredetünkhöz,  akkor a betegségeknek fénnyel, valamint a fényt alkotó színekkel 

való kezelése nagyon is megfelelőnek tűnik. Nem véletlenül mondja az ősi szállóige 

arra, aki beteg, hogy „rossz színben van”. 

 

A legutóbbi kutatásokat ismerve, amit olyan emberek vezettek, mint Samoilova, 

Brown és Fenyő-, meggyőződésem, hogy a fény általános csodaszerré lesz a 

hagyományos és a komplementer gyógyászatban egyaránt.” 

   

A színekről általában 

 

(csak amit feltétlenül tudni kell a színezéselemzés megértéséhez!) 

Mély fejtegetésekbe nem megyek bele, számtalan forrásból megtudhatjuk a 

részleteket, ha szeretnénk.  

Nekem most nem az a célom, hogy a színek keletkezését, rendszerezését, valőrjeit, 

a színek frekvenciáit és a többit megtanítsam neked. 

Fontos megértenünk viszont, hogy mint minden, a szín is rezgés. 

A spektrum minden színe más-más frekvencián rezeg, vibrál. 

A minket körülvevő tárgyak a rájuk eső fényt különböző módon nyelik el illetve verik 

vissza.  

Az emberi szem, jobban mondva a látás, a visszaverődő fények egyedi, csak rájuk 

jellemző hullámhosszát különböző színekként érzékeli. Agyunk pedig ezt a színt az 

adott tárgy tulajdonságaként értelmezi.  

Érdekességként megemlítem, hogy kisgyermekkorunkban a szín felismerése a jobb 

agyféltekében történik. Amikor megtanuljuk a színek neveit, átkerül a bal 

agyféltekébe.  

https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9ny
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Az általunk érzékelhető, látható fények kb. 380-760 nm hullámhossz közé esnek. Ez 

az úgynevezett teljes látható színspektrum.  

Tanulmányaink során megismerhettük Newton 1666-ban végzett kísérletét, mely 

szerint bebizonyította egy prizma segítségével, hogy a fény spektrum színekből áll. 

 

Fénytörés néven ismerhettük meg. Ez a jelenség 

látható például a nyári esők alkalmával, amikor 

szivárvány alakul ki az égen. Ebben az esetben az 

esőcseppek funkcionálnak prizmaként és törik meg 

a fényt, változtatják különböző színekké, amit mi 

csodálva nézünk. 

Megunhatatlan szépsége megállít minden 

járókelőt, fiatalt és idősebbet egyaránt. Személy 

szerint nekem is az egyik kedvenc természetbeli 

jelenségem.  

Hosszasan elnézem és egyre csak nem értem, 

hogy lehet ennyire szép és tökéletes.  

Fotó forrása: Internet 

Newton a teljes spektrumú fehér fényből, hat különböző színárnyalatot bontakoztatott 

ki, mégpedig a vöröset, a narancsot, a sárgát, a zöldet, a kéket és a lilát. 

 

Könnyen megértjük a színek, mint energiák fogalmat, ha megismerjük a 

működésüket. 

Minden színnek egy meghatározott energiaminősége, frekvenciatartománya és 

hullámhossza van. 

 

Frekvencia: adott időegység alatti hullámok száma. 

 

Hullámhossz: két hullámcsúcs közötti távolság, melynek mértékegysége a 

nanométer. 

 

Így most már érthető, hogy a vörös nagy hullámhosszú és alacsony frekvenciájú 

energia, így ez a szín tartalmazza a legkevesebb energiát. A lila rendelkezik a 

legrövidebb hullámhosszal és a legmagasabb frekvencia értékkel. 
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A színek megjelenési formái 

 

 

Ebben a modulban elsődleges, másodlagos és úgynevezett harmadlagos színekről 

fogunk beszélni. 

 

Az elsődleges színek a vörös, a sárga és a kék. 

 

A „vízfestékhasználós” korszakunkban mindnyájunkkal megtörtént, hogy a nagy 

festegetési lázban a napocskánk sárgája valahogy összefolyt a kék egünkkel és 

máris megjelent a fű zöldje ott, ahová igazából nem is szántuk. 

 

Hát így alakulnak ki a másodlagos színek.  

 

 

 

A fentebb felsorolt elsődleges, vagyis a három úgynevezett elsődleges szín 

segítségével hozzuk létre a másodlagos színeket, amiket használunk, a narancsot, 

a zöldet, a lilát.  

 

Majd a másodlagos színek és a szomszédjukban elhelyezkedő elsődleges színek 

keverésével hozhatjuk létre a finomabb, árnyaltabb harmadlagos színeket, az 

aranyat, az olajzöldet, a türkizt, királykéket, magentát és a korallt.  

A színek megoszlását, egységeket jelölve táblázatba foglaltam.  

 

Ez fontos lesz az elemzés során. 
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Elsődleges színek Vörös Sárga  Kék 

Vörös ****   

Sárga  ****  

Kék   **** 

Másodlagos színek    

Narancs ** **  

Zöld  ** ** 

Lila **  ** 

Harmadlagos színek    

Arany * ***  

Olajzöld  *** * 

Türkiz  * *** 

Királykék *  *** 

Magenta ***  * 

Korall *** *  
 

 

A következő oldalon láthatod az úgynevezett színrózsát, melyből megérthetjük, hogy 

keletkeznek a különböző színek. A tökéletes egyensúly szimbóluma is lehetne. 

 

A különböző árnyalatok a színek vegyítésével jönnek létre. Érdekes azonban, hogy 

ha fényszíneket keverünk, más eredményt kapunk, mint amikor festékkel tesszük 

meg ugyanezt. 

 

Ha megfigyeljük, megtaláljuk benne a csakrák színeit is. Tudjuk, hogy akkor vagyunk 

jól, ha a csakrák is megfelelően működnek. 

 

Az alapcsakra a vörös színnel analóg. Ez a csakra biztosítja fizikai testünknek az 

energiát és az erőt. 

Ezt követi az alhas tájékán a szex csakra, ami narancsszínű. Szabályozza az egyén 

szexuális életét, kapcsolatban áll a női jellegű kreativitással. 

A gyomor tájékán találjuk a solaris plexust, ő a harmadik csakra, ami sárga, az 

emésztés központja.  

Ezt követi a szív zöld, ahol megtapasztaljuk a szeretetet. 
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A torok kék, Intelligencia, kimondott szavak.  

A harmadik szem, a homlokcsakra királykék, gondolkodó és intuitív tudat. 

 

A fejtető, vagyis korona csakra a maga lila fényével, a fizikai testben az 

idegrendszert, a tobozmirigyet és az agyat irányítja. Ezen keresztül kerülünk 

kapcsolatba felettes énükkel, a felsőbb világokkal, ha elértjük azt a szintet. 

 

A színrózsa 

 

 

Itt beszéljünk kicsit a komlementer, azaz kiegészítő színekről. 

Ha megnézzük a színrózsát, minden színhez trtozik egy másik szín, ami pontosan 

szemben van vele. 

 

Egy példa a természet csodáiból, egy ritka elkapott pillanat. 

 

Szitakötő Mocsári liliomon 
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Fotó: Garami Ágnes fotográfus 

 

 

A módszer filozófiája 

  

Lehet, még fel sem figyeltünk arra, mi alapján választjuk ki reggel a ruhánkat, vagy 

például a napi gyümölcsünket, ételünket. Észre sem vettük, miért leszünk izgatottak 

belépve egy helyiségbe.  

 

 

 

Az ember színválasztásain keresztül képes önmagát, a belső világát megmutatni, 

kifejezni. 

 

A titok az intuíció, amit nevezhetünk belső Mesterünk hangjának is.  

Egyformán mindannyiunkban működik ez az adottság. A különbség csak az, hogy 

van, aki hallgat rá, van, aki figyelmen kívül hagyja. Ők a józanész, a folyamatosan 

okfejtő elme hátasára minduntalan felülbírálják azt.  
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Természetesen nem arról van szó, hogy megtanuljunk és éljünk egy intuitív 

életformát, hanem az, hogy jelen legyen életünkben, de tökéletes egyensúlyban. 

 

 
 
 

Jó munkát kívánok, találkozunk a jövő héten! 

 

 

 

 

 

Szeretettel:  Marcsi 

 


