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Szeretettel köszöntelek,  

örülök, hogy én adhatom át neked ezt a tudást és hálás vagyok bizalmadért. 

Előszó 

Szerettem a színeket, a szivárvány mindig magával ragadott, viszont azt soha nem 

gondoltam volna, hogy ennyire magukhoz vonzanak és hivatásommá válnak. 

Amikor részt vettem a Rezgésmódszertani konzulens képzésen és olvastam a 

tematikában, hogy színterápiát is fogok tanulni, nagy izgalom fogott el. Elvégeztem a 

modult és éreztem, ez kevés. Ennél én többet szeretnék tudni a színekről.  

Olvastam és tanultam. Mindent, amiben a szín szó szerepelt. Autodidakta módon 

szereztem meg tudásomat. A kezelés alapjait Pauline Willis és Barbara Ann Brennan 

könyvéből vettem át, majd alakítottam ki saját tapasztalataim alapján. Éveken 

keresztül számos más, fontos információt gyűjtöttem különböző forrásokból is, 

melyekre szükség van a módszer megértéséhez és elsajátításához. Ezt adom 

tovább.  

Próbálgattam a kezeléseket magamon (vizualizálva), majd férjemen, a gyerekeken, 

aztán mindenkin, akivel csak találkoztam és kicsit is érdekelte a téma azaz, „hagyta 

magát”. 
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Egy alkalommal ismerősöm írta, hogy igazán segíthetnék rajta is. Mondtam, ehhez 

szükséges a személyes jelenlét, 900 km távolságból ez nem lehetséges. 

Addig bíztatott, míg beadtam a derekamat és kezeltem őt. Ez volt az első 

távgyógyításom. Amikor a kezelés után beszélgettünk, elmondta, mit érzett. 

Megdöbbenve tapasztaltam, hogy azokat mondja, amiket én végeztem el rajta. 

MŰKÖDIK! Felfogni nehéz volt. A tankönyveimben mindig átlapoztam ezt a részt. 

Mondhatom őszintén, nem foglalkoztatott a dolog, nem is érdekelt és nem is igen 

hittem benne. 

Viszont, ahogy ez megtörtént, elővettem újra a kapcsolódó anyagokat és 

belevetettem magam. Sok újat nem írt, szinte „csak” megerősítést kaptam a 

tapasztalataimmal, tapasztalásaimmal kapcsolatosan.  

Azóta már több esetet is vállaltam, vállalok, sikeresen haladunk. 

Mivel küldetésem és hivatásom, hogy a tanultakat és tapasztalataimat átadjam, így 

nagy örömmel és óriási lelkesedéssel fogtam neki a tanfolyami anyag 

összeállításának. 

Elkészült, így nagy szeretettel adom át Neked az elméleti leckéket és már most 

várom, hogy találkozzunk a gyakorlati órákon és személyesen is megismerjük 

egymást. 
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A színgyógyász feladata 

A színgyógyász feladata, úgy mondanám művészete (hisz nagyon egyedi és a 

terapeuta intuíciójára épül) abban áll, hogy a színek segítségével felismeri, feltárja a 

Klines problémáját, majd megtalálja az egyén számára legmegfelelőbb kezelési 

módot. A legmegfelelőbbet, ami lelki, szellemi, fizikai és mentális szinten is kielágítő 

változást, gyógyulást hoz. 

A színgyógyászatról (Kutatás nyomán) 

A színek gyógyító szerepéről nem csak a római, görög vagy egyiptomi emlékek 

között találhatunk feljegyzéseket. Indiában a különböző csakrákhoz különböző 

színeket rendeltek. A kínai orvosok a beteg ablakára olyan függönyt raktak, 

amelynek színe az adott betegség gyógyítására szolgált, és a beteg ennek megfelelő 

színű ruhát kapott. Az ősi megfigyeléseket tudományos kísérletek is alátámasztják, 

tudományosan bizonyított tény, hogy a színek pozitívan hathatnak az anyagcserére, 

az idegekre és az immunrendszerre. A szín vagy kromoterápia a színek segítségével 

próbálja visszaállítani a test és a lélek egyensúlyát. 

A szín nem más, mint egy bizonyos fényfrekvencia koncentrációja. A szivárvány 

mintaszerűen bemutatja a színspektrumot, amelyre a fehér fény felbomlik. Ezt 6 szín 

képezi: vörös, narancs, sárga, zöld, kék és ibolya. A látható spektrum 760 ηm és 380 

ηm tartományban mozog és a színeknek ebben számtalan árnyalata és variációja 

van. 

Egy adott szín lehet serkentő vagy depresszív, konstruktív vagy destruktív. 

Minden színnek meg van a saját specifikus hullámhossza és kapcsolódva ehhez a 

paraméterhez különböző a biológiai hatása is és ez használható gyógyításhoz és 

harmonizáláshoz, valamint mélyebb szövetszerkezetek stimulálásához. Az 

tudományos tény, hogy minden anyag, beleértve az emberi testet is, atomokból áll, 

melyek meghatározott hullámhosszon rezegnek. A színek gyógyító hatása is erre a 

rezgő mozgásra való pozitív hatással áll összefüggésben, ugyanis a betegségek 

visszavezethetőek a sejtek rezgésszámában létrejövő diszharmóniára. 
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Minden szín másra jó?  

Minden szín önmagában hordozza a pozitív és a negatív elemeit is. Akiknek érzelmi 

vagy mentális problémájuk van, különösen hasznos lehet a színterápia. Az 

önismerethez is fontos ismernünk a színek jelentését, és a különböző színekkel 

kapcsolatos gondolatainkat, érzelmeinket érdemes összevetni a színek ismert 

jelentésével, ezt a módszert már a pszichológia is felfedezte magának. 

A színterápiában alapvető feltétel, hogy tiszta színeket használjunk. A színeket a 

testünk különböző módon érzékelheti. Az egyik leghatékonyabb módszer a színes 

fénnyel való világítás az emberi testre. A legtisztább színfrekvenciák természetes 

úton jöhetnek létre, és mindenki által hasznosíthatók.  

A terápiának sokféle módja ismeretes. (Én az érintéses színterápiát, a szolarizációt, 

a lunarizációt is alkalmazom, amit a cikk nem említ. Ezekről később. M.M.)  

A polarizált fény segítségével történő terápia egyszerűen végezhető, arra azonban 

ügyelni kell, hogy a kezelést nyugodt körülmények között végezzük és pozitív, 

befogadó hangulatban legyünk. A legegyszerűbb színterápiás módszer, ha 

öltözékünk, tárgyaink kiválasztásakor figyelünk a belső hangra, amely súg, hogy 

milyen színre vágyunk. 

Forrás hvg.hu 2010 

 

Nagyobb áruházakban kaphatók színes, illetve színváltós égők, én azokat 

használom. Nem drága, könnyen beszerezhető. 

*** 
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Soha nem szerettem a fizikát. A tananyagban átolvastam, hogyan terjed a fény, és 

hogy bontja a prizma színekre és miről szól Young két hasítékos kísérlete a 

konsturktív és a dekonstruktív interferencia tekintetében.  

Nem szeretnék ennyire mélyen belemenni a témába és száraz anyaggal megtölteni 

ezt a modult. Akit érdekel, bizonyára megtalálja a módját, hogy olvasson, tanuljon 

róla. Érdemes, mert egyébként érdekes, de nem tartozik közvetlenül a 

színgyógyászathoz, e tudás hiányával bátran lehet bárki színkonzulens. 

Összeszedtem hát a lényeget. 

 

Ami fontos a színgyógyításhoz, az röviden és 

tömören ennyi: 

Minden energia. Mint minden körülöttünk, a színek is vibrálnak, különböző 

frekvencián, más-más hullámhosszon rezegnek.  

Amikor színt választunk, azt választjuk, ami megegyezik a saját belső 

színrezgésünkkel. Az ösztönösen választott szín vagy színek tükrözik a mi pillanatnyi 

fizikai, lelki, szellemi állapotunkat.  

A színek üzennek, elmondják, mi van velünk. Felfedik érzelmeinket. Érzelmeink a 

szervezetünkben lejátszódó kémiai reakciók megnyilvánulása, melyeket átalakítunk 

érzésekké. 

  

A szín egy teljesen új megközelítéssel mutat képet rólunk. Belülről kezdi a 

vizsgálatot. Az érzelmeinken, érzéseinken keresztül.  

Egyetértünk abban, hogy nem csak fizikai test vagyunk, hanem egyben Szellem és 

Lélek is.  

Nézzük például a betegségeket.  

Amikor megjelenik fizikai szinten, az már a Lélek jajkiáltásának látható jele. Nem a 

betegséd, mint tünet volt először, hanem az ok, ami lelki, szellemi szinten keresendő. 

Először ott volt a diszharmónia, mely érett, érett és végül anyagiasodott, azaz 

megjelent a fizikai testen, testben ciszta, daganat vagy valamilyen elváltozás 

formájában. 
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A betegség, vagy a rossz közérzet hátterének megállapítására segítségünkre van az 

I. modulban tanult színezéselemzés. Ezt még kiegészítjük beszélgetéssel, hogy 

minél részletesebben és pontosabban el tudjuk készíteni az anamnézist, azaz a 

helyzet feltárását. 

 

 

Csakrák és működésük 

 

Az érintéses színkezelés alkalmával a csakrákat is töltjük, tisztítjuk, harmonizáljuk, 

ezért fontos tudnunk, melyik milyen színű és hogyan is működik. 
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Mik is azok a csakrák és miért olyan 

fontosak? 

Minden embernek 14 fő csakrája van, ebből a fizikai 

testünkhöz közvetlenül 7 kapcsolódik. 

A 7 fő csakrát az éteri testben találjuk (lásd az Aura című 

fejezetben), de kapcsolatban áll a fizikai testtel és az aura 

többi rétegével is.  

Feladatuk a fizikai test energetizálása és aktiválása. Fontos, 

hogy csakráink (energiapontjaink) mindig megfelelően 

működjenek. 

Az alábbiakban részletesen írok a csakrákról, mert a 

kezelések során leginkább ezekkel foglalkozunk, az anamnézis és a harmonizáció 

során is. 

Nézzük jellemzőiket és hogy milyen elváltozásokat, diszharmóniát okozhat 

rendellenes működésük.  

Az ábrán láthatók közül jelenleg csak a 7 fő csakrával foglalkozunk. 

 

A csakrák az ember energiamezőjében, különböző finomenergetikai testeiben 

található örvénylő és egymással is kapcsolatban álló, energiaközpontok. Találkozási 

pontok is egyben, amelyek a léthez tartozó tudatossági szintet tükrözik. Jelentésük a 

szanszkrit “cakra” (ejtsd csakra) szóból származik, melynek jelentése kerék, kör, 

korong. Mindannyiunk étertestében és fizikai testében hét, kerékhez hasonlatos 

csakra forog.  

 

Szokták tölcsérként, kúpként is leírni, ami a test belseje felé szűkül, kifele tágul.  

 

A csakra úgy néz ki, mint két kúp. Az egyik kúp a test hasi oldala felé nyílik, a másik 

a háti rész felé. Ahol a két kúp a test belsejében találkozik, ott vannak lepecsételve, 

hogy ebben az irányban maradjanak. Ezt a középső szűk részt legtöbbször mentális, 

vagy érzelmi töredékek dugaszolják el. Ez a „törmelék” egyre inkább csökkenti a 

kúpok forgási sebességét. Ez az akupunktúrás meridián-rendszerben 

energiahiányhoz, betegséghez, vagy halálhoz vezet. 
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Testünk mellkasi részén lévő minden egyes fő csakrához tartozik egy hátoldali 

csakra is, mely ennek a párja. Így egy csakra tehát, ami két részből áll. Úgy tartják, 

hogy az elülső rész az egyén érzelmi életéhez tartozik, a hátsó rész az 

akaratához. 

Óramutató járásával megegyező, örvénylő vízhez hasonló mozgásuk biztosítja, hogy 

az energia a belsejükbe kerüljön környezetünkből. Ebben az irányban forogva 

felveszi az energiát, ellenkező irányban forogva leadja azt. A forgási irányok 

váltakoznak, így marad meg az egyensúly a szervezetben. Ezeken keresztül áramlik 

az indiai filozófiában a PRÁNA, azaz az életerő energia.  Amelyik csakra megfelelően 

működik, az megtartja az energiát.  

 

A csakra energiája csökkenhet, ha különböző lelki, érzelmi behatások érnek 

minket. Ha fáradtak, túlterheltek stresszesek vagyunk, csakrákban nem marad meg 

tartósan az életenergia. Fontos, hogy ilyenkor harmonizáljuk (sőt naponta), 

feltöltsük, kiegyenlítsük őket, mert ha tartósan csökken energiájuk, túl- vagy 

alulműködhetnek. Ez előbb utóbb fizikai szinten is, betegség formájában is 

megmutatkozik.  

A negatív irányú hangulatváltozások, minden esetben energiavesztéshez vezetnek, 

míg a pozitív irányú hangulatváltozások a csakrát energia felvételre késztetik.  

 

Minden csakrának elsősorban biológiai funkciója van. A csakra a fizikai test 

megfelelő testrészének idegfonatainak is megfelel. Az idegrendszeren keresztül látja 

el energiával és ezáltal információkkal is a szerveket, végtagokat és a sejteket. Ha a 

test egy területén – például egy szerv aktivitása által – energiatöbblet keletkezik, 

akkor a megfelelő csakra a környezetbe vezeti el a fölösleges energiát. Ha a 

táplálékláncon át valamilyen okból megszűnik a test energiaellátása, az ember képes 

bizonyos ideig a csakrákon keresztüli energiaellátás segítségével is élni. Csakráink 

fejlődése összefügg életkorunkkal. Fogantatásunk pillanatától halálunkig mindig 

fejlődnek, alakulnak, attól függően, hogy mik a szükségleteink, és milyen a lelki 

állapotunk. 

A hét nagy csakra ugyan nem észlelhető anatómiai értelemben, ám metafizikai úton 

összeköttetésben áll a fizikai test bizonyos rendszereivel. Az egyetemleges élet-
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energia a gyökércsakrából kiindulva halad a koronacsakra irányába, mintegy 

összefüggő láncra fűzve azokat gerincoszlopunk mentén. Mivel mindegyik csakra az 

ővele szomszédos csakrákon felül a test több pontjával – szervével – is kapcsolatban 

van, ez a kapcsolat alkotja a „működő egész”-et. Mint előbb írtam, ha nem megfelelő 

a működésük, a test megbetegedése következhet be. 

Ha a csakra normálisan működik (vagyis az óramutató járásával megegyező irányba 

forog), akkor a csakra nyitott, így fel tudja venni a környezetből az energiát.  

A színek tekintetében a csakrák sorrendje pontosan követi a szivárványban 

megjelenő színsorrendet, s mint ahogy a szivárványban, a csakra sorrendben is 

azonos, meghatározott módon jeleink meg ez a minta. 

 

Az alap csakra a vörös színnel analóg. (Lásd a fenti ábrát!) 

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

A gyomor tájékán találjuk a solaris plexust (Napfonat csakra), ő a harmadik csakra, 

ami sárga.  

Ezt követi a szív zöld,  

a torok kék,  

a harmadik szem királykék,  

a fejtető, vagyis korona csakra a maga lila fényével.  

Fontos állomások ezek, mind fizikai, mind szellemi fejlődésünk szempontjából, de 

felfoghatóak egyfajta Lélek létra vagy tudati evolúció különböző állomásaiként is. A 

szín ezeken az állomásokon nem önálló létezőként jelenik meg es tűnik el, inkább 

finom átmenetekben megjelenve jellemzi lényünk minden aspektusát. 

 

Ma már beszélhetünk a 7 alapcsakrán túl, magasabb minőségű csakrákról, ezek 

közül a 8. csakra a fejünk fölött karnyújtásnyira helyezkedik el es magenta színű. Itt 

található a Lélekcsillag, melynek segítségével folyamatos kapcsolatban maradhatunk 

tudatfeletti énünkkel, a Szellemmel, melynek inspirációja áthatja mindennapi 

életünket. Ezen a csillagon keresztül kapcsolódunk ahhoz a feladathoz, melynek 

beteljesítésére érkeztünk.  
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A szív es a torok között, a mellkas felső részének jobb oldalán helyezkedik el a 4 es 

½ . csakra, a türkiz Anandha Khanda, mely az individualizációs (egyéniséggé válás) 

folyamatainkért felelős. 

 

A következő csillag az arany területhez kapcsolható, mely a köldök fölött, egy kicsit 

beljebb található. 

Ez az un. Inkarnációs Csillag, melyben az eredeti mintáinkat hordjuk. Ez fizikai 

formában egy olyan sejt csoport, mely életünk első és utolsó pillanatában is ugyanaz. 

Nem cserélődik ki, mint a többi sejtünk teszi 7 éves ciklusokban. Ez a rész, mint egy 

magába foglaló esszencia jellemez minket. Energetikailag ez a Blue-Print vagy 

életterv. A fogantatás pillanatában, csatlakozva az első, minket megalapozó sejthez, 

végigkíséri életünket, es egyfajta bölcs részünkként segíti a folyamatot, hogy a vállalt 

és megvalósítandó feladatainkat teljesítsük. Ezt nevezzük Igaz Aurának. 

 

A képen látható negyedik pont a Föld Csillag. Egy nagy csillag az alapcsakra alatt, 

mely vörös színű. Ez a rész is mélyen hozzánk tartozik. Felelős azért, hogy itt, földi 

emberként megkapjunk minden olyan energetikai támogatást, melyet ez a bolygó 

kínál nekünk. Ha a kapcsolatunk jó a Földdel, vagyis ez a rész kiegyensúlyozottan 

működik, akkor az alapcsakránk is kiegyensúlyozódik, áldottnak, elégedettnek es 

erősnek érezzük magunkat. Elfogadjuk es viszonozzuk a Föld szeretetét. Bőségben 

élünk. 

(A Fény esszenciája c. könyv alapján átdolgozva, bővítve)  

Most nézzük őket részletesen. 

1. csakra: Gyökércsakra (Muladhara-szankszkrit) 

Színe: vörös (4 szirom) 

 

A gyökércsakra a hátgerinc alsó végénél, a farkcsontnál helyezkedik el. Jelentése 

„alap, támaszték”. A Kundalini, vagy kígyótűz székhelye, a szaglásérzék kapcsolódik 
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hozzá. A legalacsonyabb rezgésszámú, lassú energiamozgású csakra. a gerinc alsó 

végén, a végbélnyílás és a nemi szervek között helyezkedik el. Az itt beáramló 

energia a gerincoszlopot és a vese tájékát látja el energiával. 

 

E csakra stabilitásunkért, erőnlétünkért és biztonságérzetünkért. Ha ez 

kiegyensúlyozottan működik, erősnek, stabilnak, energikusnak érezzük magunkat. 

Kielégítőek tisztulási folyamataink. Családi kapcsolataink kielégítőek, minden 

elképzelésünket meg tudjuk valósítani. 

A föld-elem kapcsolódik hozzá. Általa úgynevezett „földelt” állapotban vagyunk. 

Szoros kapcsolatban van fizikai testünkkel, erőt és energiát biztosít számunkra. 

Túlélési, fenntartási ösztönünk tartozik hozzá.  

Az energia túltengése erőszakosságot, agresszivitás (szexuális agresszivitást), 

uralkodási vágyat kelt.  

Ha e csakránk túlműködik, akkor a lassúság lesz jellemző az ember életvitelére, az 

egyén nehezen változtat és feladatait halogatja.  

Ha alulműködik, elképzeléseit, terveit képtelen megvalósítani, családi kapcsolatai 

nem működnek, nem jön ki senkivel.  

Ha nem működik megfelelően, a farkcsonti központ gátolt, csekély az energiája, 

vitalitása csökken, az önbizalomhiányt, depressziót eredményez. Az illető 

érdektelenné, élete céltalanná és üressé válik. Akaratereje gyengül és a szex iránt is 

csökken érdeklődése. 

A vörös komplementer színe a zöld, ezért hatással van a szívcsakrára is. 

Hatással van a vérre, a gerincoszlopra, az idegrendszerre, a lábakra, a talpra, a 

csontokra, a fogakra, a vaginára, a herékre, a vastag és vékonybélre, húgyhólyagra.  

Fizikai tünetként megjelenhetnek gerinc- és lábpanaszok, különböző gyulladások 

(fog és fogíny, bélgyulladás), aranyér, here, a fent említett területekkel kapcsolatos 

rendellenességek. 
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Érzelmi működési zavarok: vélt és valós félelmek, depressziós tünetek, depresszió, 

alvászavarok, agresszivitás, kapzsiság, mohóság, bizonytalanság, egzisztenciális 

problémák, túlzott ragaszkodás és anyagiasság, birtoklási vágy léphet fel. 

A gyökércsakra legfőbb területei és feladatai: 

Leföldelés 

Munka, pénzkeresés 

Vitalitás, fizikai erőnlét 

Biztonság megteremtése 

Tisztulási folyamatok 

Kristályok közül a vörösek és a feketék alkalmasak e csakra harmonizálására illetve 

az itt jelentkező elváltozások, tünetek kezelésére. Többek között az Ónix, a Jáspisok, 

a Hematit, a Rubint és a Korall. Személy szerint én a Gránátot használom 

legszívesebben, ezzel dolgozom.  

Jó hatással van a gyökércsakránkra, ha sokat tartózkodunk a szabadban, a föld 

közelében, például kerti munkát végzünk. 

Használjuk a vörös színt, ha hétköznapi gondok terhelnek minket, ha elfáradtunk és 

erőtlennek érezzük magunkat, ha vélt vagy valós félelmek uralják napjainkat, 

depressziós hangulat esetén. 

 

2. csakra: Szakrális, keresztcsonti vagy szex csakra 

(Szvadhisztana)  

Színe: narancssárga (6 szirom) 
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Ez a csakra a nemi szerveknél, a köldök alatt található, az életerő lakhelye. A 

párkapcsolattal, a szexualitással, a kreativitással, a táplálkozással, emésztéssel és a 

fizikai erőnléttel van kapcsolatban. Az alap érzelmekhez (düh, harag, szenvedély) és 

az ízlelés érzékszervéhez köthető.  

Hozzá tartoznak a női (méh, petefészek, petevezeték, hüvely) és férfi ( herék, 

herevezeték, hímvessző) szaporító szervek, az emlőmirigyek, (az endokrin mirigyek 

közül) a mellékvesék, a bőr és a vese, a testfolyadékok.  

Nagy erejű, az éteri test életerejének forrása, szabályozza a szexuális vágyat (de 

általában a vágyakat is), ide kapcsolódnak a szexuális problémák, a női kreativitás. A 

narancssárga kiegészítő színe a kék, ezért kapcsolatban áll a torokcsakrával. 

Ha e csakra kielégítően működik, az egyén barátságos, optimista és elkötelezett, 

tudja, hova tartozik. Érzelmi élete és szexuális energiája harmóniában van. Intuitív és 

érzékeny.  

Ha túlműködik, túltöltődik, az egyén agresszívvé, idegessé, robbanékonnyá válik, 

szexuálisan túlfűtött, szex őrülté válhat. Túlzottan ambiciózus és manipulatív lesz. 

Ha e csakra elzáródik, csökken energiaszintje, ezáltal az illető rendkívül félénk, 

visszahúzódó, túlérzékeny, bizalmatlan lesz, aki haragtartó és vélt vagy valós 

félelmekkel küzd, sokszor gyötri bűntudat. Nők esetében meddőség, vagy nehéz 

fogantatás, frigiditás, férfiak esetében impotencia jelentkezhet.  

Fizikai tünetként megjelenhetnek még hólyag és vesepanaszok, fertőzések, 

keringési zavarok, bélpanaszok, migrén, ingerlékenység, étkezési zavarok, 

petefészek és méhproblémák, elhízás (vagy anorexia), impotencia, frigiditás.  

Érzelmi működési zavarok: orgazmus-problémák, kreativitás hiánya, étkezési, 

emésztési problémák, párkapcsolati nehézségek. 

Szex csakra legfőbb területei: Szexualitás és párkapcsolat 

Nemi vágy, nemzés 

Alkotókészség, kreativitás 
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Gyógyító kristályok a narancssárgák, a vörösek. Például a Karneol. 

A szexuális csakra megfelelő működését elősegíthetjük, ha mások felé kellően 

nyitottak vagyunk, gyakoroljuk és erősítjük kreativitásunkat. 

Használjuk a narancs színt ha magányosnak, társtalannak érezzük magunkat, 

szexuális problémák esetén,  ha nem érezzük magunkat elég kreatívnak, ha hiányzik 

az öröm életünkből, ha érezzük, hogy túl sokat szorongunk, aggódunk. 

 

3. csakra: Napfonat vagy solar plexus (Manipura) 

Színe sárga (10 szirom) 

 

Jelentése, a köldök ékszere, a köldök felett található. A tűz elem és az ízlelés tartozik 

hozzá.  

Hatással van a patkóbélre, gyomorra, emésztőszervekre, bőrre, májra, epehólyagra 

és a hasnyálmirigyre. Ez a csakra az emésztés központja. Az érzelmi vagy 

asztráltesttel van kapcsolatban. Itt az érzelmeink jelennek meg, ezért reagál 

félelemmel teli, dühös, vagy ideges, nyugtalan gondolatainkra. Ezen áramlanak át a 

vágyenergiáink is, ezért nagyon fontos ezt szinten tartanunk.  

Ha ez a csakra egyensúlyban van, az egyén nyugodt, rugalmas, gátlásoktól 

mentes, tisztelettudó, magabiztos és vidám. Szereti az életet, a jó italokat, ételeket, 

jókedvet, melegséget sugároz.  

Ha e csakra túlműködik, az egyén munkamániás, túlfűtött, ítélkezésre hajlamos 

lesz, aki mindenben a tökéletességre törekszik, ettől ingerültté és elégedetlenné 

válik.  
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Ha e csakrában kevés az energia, az illető zavarodottá válik, mindenben 

bizonytalan és depressziós lehet. Jellemzője, hogy erősen foglalkoztatja, mit 

mondanak róla mások, önbizalomhiányban szenved. Fél az egyedülléttől, 

társfüggőség is kialakulhat nála. 

Fizikai tünetként megjelenhet még epe, máj, gyomor- és emésztési problémák, 

izom- és idegrendszeri feszültség, zsibbadás, cukorbetegség, a hát alsó szakaszán 

jelentkező panaszok, kedvetlenség, láz, vércukorszint csökkenés. 

Napfonat csakra ( solar plexus ) szintjén szembesülünk árnyék oldalunkkal, 

energiáinak segítségével vívjuk meg harcainkat saját magunkkal és a külvilággal is.  

A napfonat csakrához tartozik  

- Ego, az Én kialakulása  

- Hatalom, befolyás  

- Agresszió, harag, düh  

- Félelmek  

- A személyiség kibontakozása  

- Érzések és élmények feldolgozása  

- Erő és teljesség  

- A tapasztalatból fakadó bölcsesség  

 

A napfonat csakrához tartozó testrészek: emésztő szervek, epe, máj, gyomor, lép, 

epehólyag, nyelőcső, vékonybél, vastagbél, patkóbél, vakbél, féregnyúlvány, 

rekeszizom  

 

Ha a napfonat csakra működésében zavar keletkezik:  

Érzelmi működési zavarok: hisztéria, szadizmus, mazochizmus, dühkitörés, 

szégyenlősség, kisebbségi érzés  

Fizikai működési zavarok: gyomorfekély, epepanaszok, emésztési problémák, 

cukorbetegség, májbetegségek, szemproblémák  

 

Napfonat csakra gyógyító kövei: sárga és aranyszínű kövek, valamint a 

Tigrisszem, amit én is használok a kezelések alkalmával.  
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Használjuk a sárga színt ha úgy érezzük, nem tudunk eléggé koncentrálni, 

összpontosítani, szétszórtak vagyunk. Ha önbecsülésünk, önbizalmunk kevés, 

gyenge. Ha túlzott megfelelési kényszert érzünk, vagy nem vállaljuk a felelősséget 

dolgainkért. Akkor is megfelelő a sárga, ha rosszkedvűek, érdektelenek és 

pesszimisták vagyunk. Ha úgy érezzük, túl érzékenyen reagálunk a kritikákra. 

 

4. csakra: Szív csakra (Anahata)  

Színe zöld (12 szirom) 

 

A szív tájékán, a mellkas közepén helyezkedik el és a testünk energetikai központja. 

Jelentése a „meg nem szólaltatott hang”. A levegő elemmel és a tapintás érzetével 

azonosítják. Hatással van a szívre, immunrendszerre, tüdőre, keringési rendszerre, a 

nyirokmirigyekre. Ide tartozó endokrin mirigy a csecsemőmirigy. A mentális testtel 

van kapcsolata, mely a bejövő és távozó gondolatok tere.  

Ezen a ponton tapasztalhatjuk meg a szeretetet és e központ fejlettségétől függ, 

hogyan éjük meg azt.  

Első körben meg kell tanulnunk önmagunkat szeretni, majd ez a szeretet feltétel 

nélkülivé alakul és kiterjed minden létezőre.  

Ha e csakra energiái egyensúlyban vannak, akkor az egyén együttérző, békés és 

segítőkész, nyitott, aki mindig ura érzéseinek.  

Ha túlműködik, azaz túl sok az energia ebben a központban, az egyén 

követelőzővé, túl kritikussá lehangolttá és hangulatemberré válik. Erős benne 

birtoklási vágy, a feltétel nélküli szeretet igen távol áll tőle.  
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A túl kevés energia hatására az ember túlzottan ragaszkodóvá, határozatlanná 

válik. Félelmek alakulhatnak ki benne, szükségesek számára az állandó 

megerősítések.  

Fizikai szintű tünetek lehetnek a tüdőpanaszok, légzési problémák, asztma, magas 

vérnyomás és szívproblémák. 

Szív csakra a 7 csakra középső tagja, mely összekötő híd a fizikai és szellemi 

szintek között. Hozzá tartozik a feltétel nélküli szeretet és az elfogadás. Ez a csakra 

sokkal vitálisabb, mint az előző három. Az itt mozgó energiák (a szeretet energiája és 

érzése) nem csak az aurán belül okoznak változásokat, hanem a szívünkben is.  

 

A szív csakrához tartozik: szív, mellkas, mellüreg, tüdő  

- A szív minőségének kibontakozása  

- szeretet, együttérzés  

- a dolgokat egymással megosztani  

- szívvel – lélekkel jelen lenni  

- önzetlenség, odaadás  

- megbocsátás  

- adás és elfogadás  

- gyógyulás (minden szinten!)  

 

A szív csakra által felvett energia aktiválja a szeretetet, együttérzést, odaadást és 

az önzetlenséget  

Ha a szív csakra működésében zavar keletkezik  

Érzelmi működési zavarok: asztma, ekcéma, rák, AIDS, szénanátha, 

szívpanaszok, autoimmun betegségek  

Fizikai működési zavarok: szívbetegségek, magas vérnyomás, rák, 

immunrendszerrel kapcsolatos betegségek  

Szív csakra gyógyító kövei: rózsaszín (Rodokrozit, Rodonit, Rózsakvarc) és zöld 

kövek (Malachit, Nefrit) és a szerpentin  
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Használd a zöld színt, ha úgy érzed, nem tudsz másokat, vagy magadat úgy igazán 

szeretni, vagy ha keserűség, féltékenység, esetleg gyűlölet energiáit érzed magad 

körül. Jó ez a szín, ha valakinek – vagy magunknak- nem tudunk megbocsátani. 

Minden szeretettel kapcsolatos dologban segít, a szeretet adásában és 

elfogadásában is.  

 

Kérlek, vedd át többször az anyagot, de véletlenül se kezdj őrült magolásba! 

Foglalkozunk még sokat a témával és az igazi tudás úgyis csak a gyakorlatban 

szerzett tapasztalat után jön meg. Sőt! Folyamatosan tanulunk… 

Jövő héten küldöm a következő leckét, jó olvasást kívánok, szeretettel:  

Marcsi 


