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Egy újabb érdekes és hasznos leckéhez érkeztünk!  

Színek és kristályok 

VÖRÖS 

 

A Vörös, a vér, a szenvedély, a harag és a riasztás színe élet-halál kérdésekben 

segíthet minket. A vörös a gyökér csakra színe. 

 

Dinamikus szín, energiát, aktivitást, forróságot, tüzet sugároz, az új születésére 

sarkall, felébreszti a tehetséget. Általában az aktív, életvidám emberek színe, az 

eltökéltséget, az akaratot, a szenvedélyt, a bosszút, a haragot, az érzelmek 

erősségét jelképezi.  

 

A visszahúzódó, passzív, életunt emberek elutasítják.  

A vörös kövek a bennünk lakozó tűz erejét fokozzák, hogy életutunkon kitartóan és 

bátran mehessünk tovább. Segítik az élettapasztalatok gyűjtését és megfelelő 

feldolgozását, fokozzák a teljesítőképességet.  

Hatnak a vérre, ezért vérkeringési bajoknál, vérszegénységnél, nem gyulladásos 

bőrbetegségeknél használhatjuk őket.  

 

Kiegészítő vagy más szóval komplementer színe a Zöld.  

Kristályok: Gránát, Vörös Jáspis, Rubin, Mookait 

 

   Gránát csoportba tartozó Almadin 
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SÁRGA 

 

A napot idéző Sárga az energiát és a megújulást jelképezi. A tisztasággal, a 

logikával és a racionális gondolkodással is kapcsolatba hozzák. Segíti az 

összpontosítást.  

A Sárgát az intelligens, bölcs, nyílt, derűs, öntudatos, optimista emberek szeretik.  

 

A pesszimista, életunt, búskomor, lehangolt emberek elutasítják. A melankolikusokat 

felvidítja. A sárga és az ilyen színű kövek hatnak az emésztőrendszerünkre, erősítik 

a gyomrot, ösztönzik a méregtelenítő szervek működését.  

 

Támogatják a vegetatív idegrendszer működését, kiegyensúlyozzák az alacsony 

vérnyomást. A sárga kövek a napfonat csakra kövei, általában elgondolkodtatnak, 

tudatosítják velünk a bajainkat, a kívánságainkat, segítségükkel jobban 

megemésztjük a hétköznapok történéseit, öntudatossá és magabiztossá tesznek, 

felkeltik bennünk a felelősségérzetet.  

 

Kiegészítő színe a Lila. 

Kristályok: Borostyán, Citrin, Sárga Kalcit 

 

 

     

 

Citrin 
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KÉK 

 

A tenger és az ég nyugalmat sugárzó színe, a Kék segíthet, hogy relaxációval és 

meditációval javítsunk az egészségi állapotunkon. Ez a megnyugtató, hűvös szín a 

csend színe, ezt a színt szerető emberek általában kiegyensúlyozottak, komolyak. A 

világoskék a nyitottságot, a tisztán hallást, a szókimondást, az őszinteséget, az 

önmegvalósítást jelenti, mint a torok csakra.  

 

A kék szín kiváló görcsoldó hatású, a klimaxos zavaroknál is segít, a pajzsmirigy és a 

mellékpajzsmirigy működésére hat, szabályozza a testfolyadékok kiválasztását, 

kezelnek általa gennyes megbetegedéseket, gyulladásokat, csökkenti a magas 

vérnyomást, segít a torokgyulladásnál. 

A kék kristályokkal lehűthetjük a veszélyes, „forró” helyzeteket – beleértve a lázzal 

járó betegségeket is.  

 

Kiegészítő színe a Narancs. 

Kristályok: Azurit, Lapis Lazuli, Szodalit, Zafír, Akvamarin, Kalcedon, Kék Kalcit 

 

 

 

 

 

Lapis Lazuli (Lazurit) 
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ZÖLD 

 

A Zöld a természet, a termékenység színe. Használjunk zöld kristályokat a 

megújulás, a növekedés és az általános értelemben vett egészség elérésére. Az ősi 

egyiptomiak a termékenységet, a növekedést kapcsolták hozzá. A harmóniára 

törekvő, érzékeny, együtt érző, megbízható, barátságos, természetszerető, nyílt 

emberek kedvelik, akikben felébredt az öngyógyító erő.  

 

A bizonytalan, elégedetlen emberek elutasítják. A zöld kövek csökkentik a 

fáradtságot, a kimerültséget, az elégedetlenséget, a tisztító hatásukat a test, a lélek 

és a szellem szintjén is kifejtik. 

Energiával töltik fel a szívet, segítik a máj működését, szembetegségeknél, ízületi és 

visszérgyulladásoknál is használják őket. A sárgászöld kövek támogatják az epe és a 

máj működését. 

 

Harmonizáló, egyensúly-helyreállító, semlegesítő hatásúak. A zöld tartalmaz hideg 

(jin) és meleg (jang) elemeket egyaránt. A szív-csakra szeretetének, reményének 

színe.  

 

Komplementer színe a Vörös. 

Kristályok: Aventurin, Krizopráz, Malachit, Nefrit, Smaragd, Szerpentin, Verdelit 

 

 

 

 

Aventurin 
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NARANCS 

 

A Narancs a parázs és a láng színe; energikusabbá, élénkebbé és éberebbé tesz 

bennünket. 

Meleg, ösztönző, aktív szín. A kreativitás, az érzelem és az életöröm színe. A vidám, 

társaságot kedvelő emberek vonzódnak hozzá.  

A narancsot kimondottan nem szeretik a depressziós és a lehangolt emberek, ezért a 

pesszimizmus, a depresszió és az ernyedtség esetén fontos gyógyító szín. 

Kedvezően hat kóros fogyás, étvágytalanság, székrekedés esetén. Immunrendszer- 

erősítő, fokozza a test öngyógyító erejét, a mirigyrendszer működését, befolyással 

bír a lépre és a nyirokkeringésre. Kedvező a hatása krónikus és heveny 

légcsőhurutnál is, erősíti a tüdő szöveteit.  

 

A narancsszínű kövek életerővel töltenek fel, erősítik a véredények falait, 

szabályozzák az anyagcserét, fokozzák a nemi erőt. Érzelmességre, kreativitásra 

szólítanak fel, ugyanakkor önuralomra és a helyes egyensúly megtalálására 

alkalmasak.  

 

Kiegészítő színe a nyugtató, levezető hatású Kék. 

Kristályok: Karneol, Narancssárga Holdkő, Gyöngy, Narancs Kalcit, Tűzopál 

 

Karneol 
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LILA 

 

A Lila vagy bíbor a királyi házak színe. Valaha császárok, királyok és királynők 

viselték, mások feletti hatalmuk és vezetői képességeik jeleként. Ma a luxussal, a 

gazdagsággal és a kifinomultsággal hozzuk kapcsolatba. Ellentmondásos szín is: az 

átváltozás színe, meleget és hideget is tartalmaz. A magasabb szellemi 

beállítottságúak, spirituális vonzódásúak, a felszabadult, megvilágosodott emberek 

szeretik.  

 

Elutasítják a földhözragadtak, akik a szellemi tapasztalatoktól félnek. Ez a szín 

legfőképpen spirituális síkon hat, a meditáció hasznos segítője, megkönnyíti belső 

megtisztulásunkat, Istenhez vezető utunkat, az áldás, az ima színe, véd a negatív 

energiáktól.  

 

Segíti megrázó élményeink feldolgozását, megérteti a gondjainkat. A tobozmirigy 

működésére hat, egyensúlyba hozza a két agyfélteke működését, fokozza az agy 

tevékenységét, erősíti az idegeket, csökkenti a túlfeszített agyi tevékenységek okozta 

fejfájást, segíti a sejtek légzését.  

A hetedik, a korona csakra kapcsolódik hozzá.  

 

Kiegészítő színe a Sárga. 

Kristályok: Ametiszt, Szugilit, Charoit, Lepidolit, Lila Fluorit 

 

 

Ametiszt 
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ARANY 

 

Az Arany inspirációt, lelkesedést, életerőt, magasabb rendű energiát jelent. Az igazi 

isteni szeretet, a vallásosság, a boldogság, és az újrakezdés színe. Ez a fény rejlik a 

gyémántban, a piritnap arany színében, így emlékeztet önmagunk belső isteni 

szikrájának megtalálására. 

 

Ez a szín szimbolikusan megjeleníti a belső arany csillagot, amely lényünk 

középpontja, melyet az önismerettel, és az arany színnel való munka tud csiszolni. 

Benne rejlik a bölcsességen alapuló tudás, amely már a tanult tudás tapasztalattal 

való elmélyült ismerete.  

 

Az arany szín magában hordozza a legbelső félelmeinket, amelyek néha 

sejtelmesek, szorongásként lehet megfogalmazni őket. Ezeket a belső alkímiai 

folyamatokkal lehet átírni.  

Érzelmi szinten elragadtatás, extázis, vágy, biztonsággal kapcsolatos kérdések 

kapcsolódnak hozzá. De megjelenhet a mohóság és a kapzsiság is a háttérben. A 

belső fény állandó világításához folyamatos belső munka szükséges. Fizikai szinten 

a vékonybéllel kapcsolatos kérdések kapcsolódnak hozzá, ezt a területet tudja 

támogatni. 

 

Arányában 3 sárga 1 vörös 

Kristályok: Pirit, Citrin, Arany 

 

 

Arany 
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OLAJZÖLD 

 

Az Olajzöld, mely a remeteség, az elvonulás, a befelé fordulás színe. Jelezheti azt 

is, hogy a személy erős fáradtságot, lehangoltságot, keserűséget tapasztal életében. 

A szín arra ösztökél, hogy tudatosan merüljünk el önmagunkban, hogy 

megtalálhassuk életünk ösvényét, hogy ráleljünk Lélekcsillagunkra, amely mutatja 

majd nekünk az utat.  

 

A remeteség folyamatában bezárkózunk, hogy megtanuljunk az érzelmekkel 

dolgozni, és hogy hidat építsünk a bennünk lévő kettősségek közé.  

Az elengedés színe, az öröm, a nyíltság, az új kezdet ígéretének színe. 

 

Ezzel dolgozva felszínre hozhatjuk tudatalatti félelmeinket, feloldhatjuk gátlásainkat, 

miközben bensőnkben tápláljuk az új kezdet reményét. Komplementere a Magenta. 

 

Aránya 3 sárga 1 kék 

 

Kristályok: Moldavit, Szerpentin 

 

 

Moldavit 
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TÜRKIZ 

 

A Türkiz a delfinek, a druidák, a sámánok köve, az új, Vízöntő kori életminőség 

szimbóluma. A másodlagos szív csakra köthető hozzá, mely akkor tud megnyílni, ha 

összekapcsolódtunk szívünkkel, majd a Lélekcsillagunkkal. A kettő találkozásakor 

nyílik meg az Ananda Kanda, a másodlagos szívcsakra.  

 

A delfinek által is megjelenített csoport-minőség kapcsolódik hozzá, amikor mind 

egyenrangúan, felnőttként vagyunk jelen egy közösségben, ahol nincs diktatórikus 

vezetés, mindig az vezet, aki az adott feladathoz legjobban ért. Támogat, hogy a szív 

kreatív kommunikációját az alkotáson keresztül fejezzük ki. Ez a szín szükséges az 

individualizációhoz. 

 

Főbb minőségei: az érzelmi kifejezés teljessége, bizalom az intuícióban, 

spontaneitás, játékosság, kommunikáció, kreativitás, humanitárius függetlenség, 

önmagamra támaszkodás. 

Fizikai szinten a csecsemőmirigy, a légzőrendszer, a szív és a váll, hát jobb felső 

része kapcsolódik hozzá. Kiegészítő színe a Korall. 

 

Arányában 3 kék 1 sárga 

Kristályok: Türkiz, Krizokolla, Amazonit 

 

 

Türkiz 
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KIRÁLYKÉK 

 

Az Királykék, az éjjeli égbolt színe az elmélkedést, a bölcsességet, az önuralmat és 

a spirituális ébredést jelképezi. Ha közelebb akarunk kerülni a kozmikus bölcsesség 

forrásához, használjunk indigókék kristályokat. A tisztánlátást, a megérzést, a 

szellemvilág megismerését, a belső egyensúly felfedezését, az igazság keresését 

jelenti, akárcsak a harmadik szem csakrá-ja.  

 

Hat az agyalapi mirigy működésére, idegi eredetű zavaroknál, lelki kimerültségnél, 

továbbá gennyes hörghurutnál, asztmánál, fül- és orrjárati panaszoknál, melléküreg-

gyulladásoknál. 

Mélyebb rétegekbe hatol, mint a világoskék, ehhez a színhez érzékeny, befelé 

forduló, odaadó, becsületes emberek vonzódnak. Azok az emberek utasítják el, akik 

megrettennek a saját mélyebb rétegeiktől. 

 

Az elmélyülő befelé fordulást szimbolizálja, a nőiesség, befogadás állapotát. Egy 

mély megértést tesz lehetővé, amikor képesek vagyunk kommunikálni felsőbb 

énünkkel, és összhangba kerülünk az univerzális törvényekkel.  

 

Kiegészítő színe az Arany. 

Arányokban 3 kék 1 vörös 

Kristályok: Lapis Lazuli, Azurit 

 

 

Azurit 
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MAGENTA 

 

A Magenta (bíbor, halvány bíbor) egy szintetikus szín, mely az apróságokban rejlő 

szeretetet, a Lélekcsillaghoz kapcsolódik, melyet a nyolcadik csakra tartalmaz. 

Stimulálja figyelmünket, segít, hogy cselekvéseinkben megnyilvánulhasson a 

törődés, az odafigyelés. Előhívja a szolgálatba oltott szeretetet, a mély gyógyulást.  

 

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

szeretetet.  

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. 

 

Segít, hogy képesek legyünk egy-egy ciklust befejezni, átlendít a szomorú 

időszakokon, és segít, hogy fényt vigyünk a múltunkba. Hozzá köthető a 

hyphothalamus, a reproduktív szervek.  

 

Kiegészítő színe az Olajzöld. 

Arányában 3 vörös 1 kék 

Ásványok: Magenta Lepidolit 

 

Lepidolit 
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KORALL 

 

A Korall az új minőségű csoport lét másik színe, melyben mindenkinek meg kell 

halnia önmagának, hogy a csoport részese lehessen. Ekkor már nem önmagunkért, 

hanem egymásért élünk, képesek vagyunk áldozatot hozni a közös jóért. Hozzá 

kapcsolódik az ego kérdésköre, mely a ragaszkodás és az elengedés 

tulajdonságaival dolgozik.  

 

Erős érzelmi szín, mert ide köthető az érzékenység, az együttérzés, a megoldatlan 

és függő kapcsolatok kérdésköre, valamint a viszonzatlan szerelem, sérülékenység, 

múltbeli helyzetekhez kötődő érzelmi sokkok és egyéb függőségek minőségei is. 

Gyógyírt tud nyújtani a diszkrimináció okozta sokkokra, lényünk árnyékos oldalához 

szól.  

 

Segít a rossz kapcsolatok, félelmek elengedésében, a viszonzatlan szerelem, 

szeretet feldolgozásában, feladataink, életterhünk szeretetteljes elfogadásában.  

A boldog szerelem színe. 

 

Komplementere a Türkiz. 

Aránya 3 vörös 1 sárga 

Kristály: Vörös Korall 

 

 

 

 

Korall 
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Egyéb színek: 

 

TISZTA (FEHÉR) 

 

A fehér vagy Tiszta a spirituális tisztaságot, az ártatlanságot, az emelkedett 

gondolkodást és a magasabb rendű tudatosságot jeleníti meg. Ezek a kövek 

áttekinthetőséget jelképeznek minden szinten.  

 

Energiájukkal az összes kő hatását felerősítik, mert a tökéletesség jelképei. A tiszta, 

átlátszó kristályok a gondolkodás és látás tisztaságát szimbolizálják. Használjuk a 

hegyikristályt, ha tiszta fejjel szeretnénk gondolkodni, vagy koncentrálni akarunk egy 

bizonyos témára. 

 

Kristályok: Hegyikristály, Szelenit 

 

 

Hegyikristály 

 

 

RÓZSASZÍN 

 

A Rózsaszín megnyugtató, harmonizáló, békés szín.  

 

Az érzelmi gyógyításhoz használjuk, a szív csakrához kapcsolható, a szeretet, a 

tisztaság jelképe, nyugodt, tisztalelkű, művészi beállítottságú emberekre jellemző.  
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Színterápiában erősíti a szív-és keringési rendszert, a tüdőt, a mellkast és a háti 

csigolyákat. Nyugtató hatását felhasználják a börtönökben, az elvonókúrákon és az 

elmegyógyintézetekben is. 

A szerelem rózsaszín fényként jeleni meg.  

 

Kristályok: ezen színű kövek, mint a kunzit, morganit, rodonit, rodokrozit erősítik a 

szívet és a keringési rendszert, érzékennyé tesznek. 

Az én kedvenc rózsaszín kristályom a Rózsakvarc. 

 

 

Rózsakvarc 

 

Amennyiben még nem végezted el Kristálytanfolyamainkat, ajánlom figyelmedbe a 3 

modult: 

I.   Kristálygyógyítás 

II.  Kristály asztrológia 

III. Kristály programozás 

 

részletesen olvashatsz róluk az alábbi linken (másold be innen a böngésződbe!) 

 

https://kristalygyogyitas.hu/osszes-tanfolyam/ 

 

Ennyit erre a hétre, jó tanulást kívánok, jövő héten találkozunk, szeretettel: 

 

        Marcsi 

https://kristalygyogyitas.hu/osszes-tanfolyam/

