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Jól telt a heted? 

Folytatjuk a színekkel. 
 
 

Zöld 

 
Fotó: Dégi Nóra 

 

Szimbolikus jelentése: 

 a természet (fű, fa. bokor, tavaszi megújulás) 

 a Földön lévő szerves élet 

 a Greenpeace 

 A közlekedési lámpa szabadot jelző zöldje 

 zöld kártya 

 sebészeti műtők  

 pénz 

Zöld szemű szörnyeteg 

 

Spirituális jelentése: 

 regeneráció (megújulás, feléledés) 

 aktív együttérzés 

 szinkronicitás 

 remény 
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Érzelmi jelentése: 

 szív, érzéseknek szánt tér 

 nagylelkűség 

 nyíltság 

 irigység, féltékenység 

 szabadság 

 rejtett félelem 

 

Mentálisan: 

 panorámaszerűen kitekintő éberség 

 irány és döntéshozás 

 harmonizálók 

 identitással kapcsolatos ügyek 

 háttérben lévő emberek 

 depresszió 

 határral és térrel kapcsolatos ügyek 

 

Fizikai szinten: 

 szív, tüdő alsó része, mellkas, vállak 

 csecsemőmirigy 

 

 

Képességek, jellemvonások: 

Igazságos, jó vezető egyéniség, aki tekintettel van másokra is, segíti 

előrehaladásukat, senkit nem nyom el. Empatikus képességei segítik ebben. Mindig 

a szívére hallgat. Odafigyel másokra, észreveszi, miben szorulnak segítségre és 

mindet elkövet, hogy a helyzeten javítson. 

Rendkívül optimista, tisztán látja a dolgokat. 

 

A zöld szín elutasítása azt jelenti, nem vagyunk megelégedve érzelmeinkkel.  
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Negatívan: sokszor az egyén a múltban ragad, nem akarj megélni a jelent, valami 

miatt menekül. Sokszor ez a valós vagy vélt félelmek miatt alakul ki, ezért tanácsos 

lenne ezekkel kezdeni valamit. 

 

A zöld a szív központja, az egyensúly, a harmónia. A zöld a szívcsakra színe. 

A teljesség és a szeretet megtapasztalásának képessége. 

 

 

Lila 

 

 

Szimbolikusan: 

 a császárok palástja 

 a püspök ametisztje 

 az átalakulás lila lángja 

 Advent és nagyböjt 

 Utolsó kenet 

 Ibolya 

 

Spirituális: 

 Mennyország a Földön 

 szolgálat és spiritualitás 

 átalakulás 

 ráébredni saját önvalónkra (mi a feladatunk és beteljesíteni azt) 

 áldozathozatal a Béke nevében 

 befejezések 



Meszes Mária: Színterápia I. modul            Színezés elemzés 4. lecke 

 
 

 
4 

 inspirációt adó 

 szabad akarat 

 

Érzelmi: 

 érzékenység 

 finomság 

 bánkódás 

 menekülésre való hajlam 

 rejtett harag 

 

Mentális: 

 átalakulás 

 alázat 

 spirituális büszkeség és nagyság 

 túlérzékenység 

 gondolkodók 

 megváltás 

 önmagunk átértékelése 

 

Fizikai szinten: 

 tobozmirigy 

 koponyalemezek 

 

 

Aki a lilát szereti, általában tisztában van önmagával, ismeri értékeit, életével példát 

mutat. Egy új irányba vezető változást él át. 

Kiváló segítő, szociális munkás, terapeuta, gyógyító. 

Szeretik, munkáját, hivatását elismerik. 

Lehet nehéz természete, önpusztító hajlamai. Gyötörheti mély és tartós harag, 

neheztelés, bánat. Jellemzője, hogy gyakorlatilag semminek nem tud örülni. 

A lila szín szeretete segíti a spirituális fejlődésünket, segít felismerni, mi életünk célja 

és értelme.  



Meszes Mária: Színterápia I. modul            Színezés elemzés 4. lecke 

 
 

 
5 

 

Aki e színt elutasítja, valószínűsíthető, hogy fél a szellemi megtapasztalásoktól, 

talán magányos is.  

 

Arany 

 
Fotó: Dégi Nóra 

 

Szimbolikus: 

 koronák 

 materiális és spirituális gazdagság 

 arany középút 

 „Nem mind arany, ami fénylik!” 

 Midász király érintése 

 Szent Grál, Aranyserleg, Eldorádó 

 Alkímia, belső átalakulás 

 Gyűrűk (arany és végtelenség) 

 

Spirituális jelentése: 

 az igazi aura 

 felemelkedett lélek 

 ragyogás és dicsőség 

 meditáció 

 kiteljesedés 
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 igazság 

 megvilágosodás 

 bölcsesség 

 

Érzelmi jelentése: 

 elragadtatás 

 extázis 

 vágy 

 vigasztaló 

 biztonsággal kapcsolatos ügyek (polaritása: bizalom és becsapás) 

 vélt vagy valós félelmek 

 mohóság és kapzsiság 

 állandóság 

 

 

 

Mentális: 

 hatalom és bölcsesség 

 önértékelés 

 elmélyíti az önmagunkkal való megelégedettséget 

 hamis alázat 

 ítélkezés, ítélőképesség 

 káprázat 

 

Fizikai: 

 vékonybél 

 

 

 

 

Jellemzője a bölcsesség. Minden apró dolognak tud örülni. Szereti a föld kincseit, jó 
gazda. 
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Általában boldog, jól érzi magát életében. Okos, jól gondolkodik, bölcs 
tanácsokkal lát el másokat. Elmélyült önismeret jellemzi. 

 

Ez a szín felhívja a figyelmünket arra, hogy bölcsen gondoljuk át dolgainkat, 
tanuljunk a hibáinkból, mert ha nem ezt tesszük, újra és újra megjelennek 
nemkívánatos események életünkbe, ismételten elkövetjük ugyanazokat a hibákat. 

A szín elutasítása kétségeket, önmegvetést, zavarodottságot okozhat. 

 

 

Olajzöld 

 
Forrás: Internet 

 

Szimbolikus jelentése: 

 olajág 

 olajfa 

 olajlámpa 

 olajfa gyümölcse – maga a folyamat, ahogy beérik 

 katonai álcázás – beleolvadni, egyé válni 

 

Spirituális jelentése: 

 tisztán látom az ösvényt, amerre megyek 

 megtanulok érzelmekkel dolgozni 

 hidat építek a kettősségek között 
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Érzelmi: 

 a szolár plexus és a szívcsakra összekapcsolódása révén történő elengedés 

 öröm az érzelmi testen belül 

 érzelmi olajozás – zamatos jókedv 

 keserűség 

 

Mentális: 

 nyíltság 

 egyéni irány 

 elégedetlenség és kielégületlenség 

 merevség 

 zaklatás 

 az új kezdet ígérete 

 optimista és praktikus 

 

Fizikai: 

 epehólyag 

 

 

 

 

Minden gyógyulás alapja a szeretet, a remény és a hit. 

E szín segít a keserűség ás a fájdalom feldolgozásában. Vezetői képességre utal, 

szívósság, kitartás jellemzi. 

Visszavonul, átgondol, mérlegel, ő soha nem hoz hirtelen döntéseket. Mint egy bölcs 

remete. 

 

 

Mindig tudja, merre kell mennie, mi az útja.  

Olykor nem nyitja meg a szívét, fél a csalódásoktól, zárkózott is lehet. Sok rossz 

tapasztalata volt a múltban. 
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Aki elutasítja ezt a színt, önzővé válhat, gyávaság is jellemezheti. 

 

 

Királykék 

 

 

Fotó: Internet 

 

Szimbolikus: 

 esti égbolt 

 

Spirituális: 

 miszticizmus 

 az elme felsőbb funkciói 

 mély meditáció 

 kapcsolódás 

 

Érzelmi: 

 tartózkodás- semleges elkülönülés 

 áhítatot keltő 

 józanság 

 érzékenység 

 egyedüllét 

 magányosság 

 depresszió 
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Mentális: 

 tudás 

 eltökéltség 

 váratlan 

 hatalom (törvénnyel kapcsolatos konfliktusok) 

 hatékonyság 

 elszigetelődés 

 mély depresszió (zárkózottság) 

 titkolódzó 

 paranoia 

 utópia 

 

 

 

Fizikai: 

 agyalapi mirigy 

 fülek, szemek, orr 

 arcüreg, homloküreg 

 

Remek helyzetfelismerő képesség, érzékenység a környezetével kapcsolatosan. 

Közel áll hozzá a spiritualitás, a misztikus dolgok. Ezekben sokszor rengeteg 

tapasztalattal is rendelkezik. 

Intuitív, érzékeny, lehet befelé forduló ember, akit könnyen meg tudunk 

bántani, ha nem figyelünk lelkére eléggé. 

 

Általában valamilyen gyógyító munkát végez, melyre másokat is megtanít. Szellemi, 

lelki síkon sebezhető ember.  

A szín elutasítása távolságtartóvá teheti, függőségekhez vezethet. Előfordul alkohol- 

drog- kábítószer, sőt, bármilyen furcsa, még szappanopera függőség is. 
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Magenta 

 

 

Szimbolikus jelentése: 

 Új sugár 

 Az első szintetikus anilin szín 

 

Spirituális jelentése: 

 az apróságokban rejlő szeretet 

 a nyolcadik csakra, ami tartalmazza a Lélekcsillagot 

 a szolgálatba oltott szeretet 

 Isteni gyógyítás 

 A figyelmet stimulálja 

 

Érzelmi jelentése: 

 a szeretet képessége 

 a szeretet iránti szükséglet 

 édes melankólia 

 emberi boldogság 

 fojtogató szeretet 

 szenvedélyesség 

 

Mentálisan: 

 pontosság 

 a részletekre való odafigyelés 

 cselekvésben kifejeződő törődés 

 lelkesedés, lelkesség 
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Fizikai szinten: 

 reproduktív szervek 

 hypothalamus 

 

Ez a szín az apró dolgok szeretetére utal, minden pici dologban megtalálni a 

szeretetet.  

 

Odafigyel minden kis apró momentumra. Hajlamos viszont annyira elmerülni a 

részletekbe, hogy elveszíti szem elől a lényeget. 

 

Aki e színt szereti, tele van életerővel, általában másoknak segít, másokat szolgál, 

legtöbbször teljesen önzetlenül és semmit nem kér cserébe. 

Rendkívül elnéző, toleráns ember, akinek a szeretet mindent jelent. Megbízható, 

becsületes és őszinte. Neki aztán mindent el lehet hinni, amit mond, az úgy is van.  

Aki elutasítja ezt a színt, az egoista, önző és türelmetlen lesz. 

Fontos figyelnie arra, ne hajszolja túl magát. 

 

Türkiz 

 

Fotó: Saját 
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Szimbolikus: 

 Delfinek 

 Türkiz kő – Druidák, Sámánok, Nepál 

 Uszodák 

 A Vízöntő kor 

 Hűsítő mentacukorka 

 

Spirituális: 

 Ananda Khanda csakra – jobb váll, szív- torok között 

 A belső tanító- kevés félelem, sok bizalom 

 

Érzelmi: 

 az érzelmi kifejezés teljessége 

 bízz az intuícióban 

 kreativitás átfordítása az érzelmeken keresztül 

 spontaneitás 

 játékosság 

 kommunikáció 

 hűvös 

 távoli 

 

Mentális: 

 idealista 

 kreativitás 

 humanitárius függetlenség 

 önállósítás 

 önmagára támaszkodó 

 a magatartás gyógyítása 

 művészet 

 Új technológia 

 A hatalom kontrollja és az azzal való visszaélés 
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Fizikai: 

 csecsemőmirigy 

 légzőrendszer 

 szív 

 váll / hát jobb felső része 

 

Jelenti még 

 médián keresztüli kommunikációt 

 idealizmus 

 a létezés érző oldaláról származó, kreatív kommunikáció 

 az Új korszak kommunikációja 

 Fontos, hogy mit és hogyan mutatsz meg magadból. 

 

 

Érzékeinkre, intuíciónkra, érzékeinkre való hagyatkozás. 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. 

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

lehetőségekbe. 

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

megszokottba, nem fogadja el a változást, elutasítja az újat. 
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Korall 

 
Foto: Cafeblog - Gyöngyékszer 

 

Szimbolikus: 

 Új sugár 

 Korall 

 

Spirituális: 

 szeretet- bölcsesség 

 empátia 

 fejleszti a magasabb intuíciót 

 áldozat a közös jóért 

 

Érzelmi: 

 érzékenység 

 együttérzés 

 spontaneitás 

 védelem a becsapás ellen 

 megoldatlan kapcsolatok 

 viszonzatlan szerelem 

 függőségi ügyek 

 sérülékenység 

 annak lehetősége, hogy a szeretet a tudás felszabadítása 

 múltbeli helyzetekhez kötődő súlyos ügyek 
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Mentális: 

 mély belátáson alapuló bölcsesség 

 emberszerető 

 viszonzatlan 

 parazita 

 

Fizikai: 

 bél 

 csontok 

 

 

Segít a rossz kapcsolatok, félelmek elengedésében, a viszonzatlan szeretet és 

szerelem feldolgozásában.  

Az egyén ismeri értékeit, felvállalja, megéli. Jó csapatjátékos, szereti az embereket, 

családjával nagyon jó a kapcsolata.  

Spirituális ember. Nagyon tud szeretni, hisz a tiszta, őszinte szerelemben. 

 

Negatívan: nem tudja feldolgozni az érzelmi konfliktusait, a viszonzatlan szeretetet, 

szerelmet. Ezek emlékei folyamatosan kísérhetik. Befelé fordul, magányossá válhat. 

Lehetnek előző életbeli és/vagy generációs problémái, melyeket nem képes 

elfogadni. 

Időnként hirtelenharagú és lehetnek önértékelési problémái is. 

Ő az, aki rendkívül megközelíthetetlen is lehet, ez a múltbéli csalódásaiból eredhet. 

Mindig vigyáz, nehogy átverjék. Tartózkodó, nehezen nyílik meg. 
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Tiszta (Fehér) 

 

Fotó: Internet 

Szimbolikus: 

 fény  

 tükör  

 telihold   

 fehér rózsa  

 fehér haj  

 kristálytiszta (orvosi köpeny)  

 hó 

 megkeresztelkedés 

 üres, tiszta lap 

Ide tartozik még a fehér galamb is. 

 

Spirituális: 

 karmikus feldolgozás 

 mennybemenetel fénye 

 áttetszőség 

 paradoxon 

 világosság, tisztaság, egyszerűség 

 egyszerűség 

 megadás 

 

Érzelmi: 

 minden érzelem felerősödése (szenvedés megértése) 

 düh 

 könnyek (el nem sírt könnyek) 
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 intenzív szenvedés 

 

Mentális: 

 egyensúly 

 idealista 

 maximalista 

 üresség, tágasság 

 világosság 

 valaki, aki szeretne rejtve maradni 

Tudni, hogy nincs vesztenivaló.  

 

 

Fizikai: 

 fehér vérsejtek  fogak  csontok 

 

 fényt áraszt minden energiacentrumba (Aurában a leghamarabb meglátható) 

 

A fény, mely mindent megtisztít. Tiszta gondolkodás jellemzi, mindent megért. 

Sokan fordulnak hozzá tanácsért, pontosan azért, mert ő mindig higgadtan és tisztán 

látja a dolgokat. Megérti a miérteket, tudhatja a hogyanokat. Érzéseit is tisztán fejezi 

ki.  

A fehérben az összes szín megtalálható, ezért ezeket az embereket Vicky 

„szivárványharcos”-oknak nevezte. 

 

Nagy fájdalmai lehetne, nehéz helyzeteket, életszakaszokat élhet át. Sokszor mártír, 

időnként nagyon szenved. 

Ehhez kapcsolódik az el nem sírt könnyek, melyekkel pedig, ha megengedné 

magának, megtisztulhatna, megkönnyebbülhetne. Néha saját magával sem őszinte. 

 

Akik szeretik a fehéret, igen sokoldalúak, de egyedül nem tudnak kibontakozni. Kell 

valaki, aki segít nekik ebben, aki „kiszínezi” őket. 
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Rózsaszín 

 
Fotó: Ujbányiné Zsuzsi 

 

Szimbolikus: 

 feminin- lányok színe 

 kisujj 

 makkegészségesnek lenni 

 rózsaszínben látni a világot 

 rózsaszín párduc 

 kandiscukor, vattacukor 

 mélyrózsaszín – szenvedély- feltételhez kötött 

 halvány rózsaszín – együttérzés – feltétel nélküli 

 

Spirituális: 

 szeretet, törődés, feltétel nélkül 

 feminin intuitív energia 

 felébredés 

 együttérzés 

 elengedés 
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Érzelmi: 

 együttérző 

 törődő 

 gyengéd 

 sérülékeny 

 szüksége van a szeretetre 

 fojtogató szeretet 

 a félelem ellenszere 

 

Mentális: 

 szeretetteljes 

 nehézségek a női modellel kapcsolatban 

 vigasztalás, együttérzés 

 problémák a szigorral 

 szüksége van arra, hogy mindig szeressék 

 földelési problémák 

 

Fizikai: 

 Reproduktív területek 

 

Jelentős még: 

 feltétel nélküli szeretet 

 törődés magunkkal 

 egyensúly a szeretet nyújtásában és elfogadásában 

 

 

Érzékeny ember, akit érzelmei mozgatnak. Kiegyensúlyozott, harmonikus, szereti 

az embereket és őt is szeretik. Segít, ahol csak tud. Abszolút feminin alkat, sok női 

jellemvonása van.  

A rózsaszín a félelem ellenszere, növeli az önbizalmat, csökkenti az agressziót.  
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A rózsaszínt választóknak rettentő nagy a szeretetigénye, előfordul, hogy olyan 

környezetben él, ahol sok az agresszió. Lehetnek feladatai a nőiséggel, az 

anyasággal.  

Feladata megtanulni, ne csak adjon, hanem fogadja is el a szeretetet. 

 

 

 

Mára ennyit szerettem volna átadni. Jó tanulást és színezést kívánok! 

 

             Szeretettel:                  

      Marcsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


