
Meszes Mária: Színterápia III. modul             Színgyógyászat 2. lecke         

 

 
1 

 

 

Szeretettel köszöntelek ismét. Folytatjuk a csakrákkal: 

5. csakra: torok csakra (Vissuddha)  

Színe kék (16 szirom) 

 

E csakránk az első nyakcsigolyánál található, jelentése „megtisztítani”. A hallás 

érzékszerve és az éter eleme tartozik hozzá. Kapcsolatban áll a torokkal, a 

pajzsmiriggyel, mellékpajzsmiriggyel, a vállakkal és a fülekkel. Szoros kapcsolatban 

áll a beszédközponttal, a nyelőcső révén az emésztőszervekkel. A gyógyítás során a 

legfontosabb központ. Terápiája kihat az egész éteri testre (gondolatok tere). 

Hozzá tartozik a kreativitás, a kimondott szavak. Nyilvántartja a lélek kreatív céljait és 

továbbítja azokat a homlokcsakrán keresztüláramló energia segítségével.  

Ha e csakra energiái egyensúlyban vannak, az egyén elégedett, összeszedett, jól 

bánik a szavakkal, meditál, megtapasztalja az isteni energiákat. Tud a jelenben lenni, 

könnyen magába fogadja a spirituális tanításokat. Könnyen tanul, a dolgokat megérti, 

kreatív, jól kifejezi önmagát. 

Ha túlműködik, az illető arrogáns, túlfűtött, önelégült lehet, aki folyamatosan beszél, 

tanácsot ad, ha nem kérik is, mindenkinek parancsol.  
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Ha alulműködik, az egyén ravasz, megbízhatatlan és következetlen lesz. Félénkké 

válhat, bátortalan lesz a szex terén, mindentől megijed, és manipulatívvá válik. 

Fizikai szintű tünetek lehetnek: torokfájás (érzelmeit nem tudja kellően kifejezni), 

torokfertőzések, kimerültség, emésztési és súlyproblémák, pajzsmirigyproblémák, 

nyaki- és tarkófájdalmak. 

Torok csakra legfőbb területei: 

Kommunikáció 

Önfegyelem 

Önkifejezés 

5. Torok csakra a kommunikációval, a kreativitással, az önfegyelemmel, 

függetlenséggel és az önkifejezéssel áll kapcsolatban. Egyben a hallás központja is.  

 

A torok csakrához tartozik: gége, nyak, állkapocs, garat, légcső, hörgők, tüdő, 

nyelőcső, száj, hangszálak  

- kommunikáció  

- kreatív önkifejezés  

- nyitottság  

- tágasság  

- függetlenség  

- önfegyelem  

- az Én finomabbik síkjának a „ bejárata”  

 

 

Érzelmi működési zavarok: önkifejezési problémák, fecsegés, dadogás  

Fizikai működési zavarok: fülproblémák, asztma, köhögés, megfázás, 

mandulagyulladás, nyelvprobléma, pajzsmirigy-probléma, sclerosis multiplex, 

szájszag, torokfájás, tüdőproblémák  

 

Torok csakra gyógyító kövei: Kék kövek, Türkisz 
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Használd a kéket, ha úgy érzed, nem tudod magad igazán jól szóval kifejezni, 

legyen az a mindennapi élet, vagy akár egy fontos vizsga. Ha nehezen kezeled, 

ahogy mások beszélnek veled, érzékenyen érint, vagy függsz a véleményüktől.  

 

 

6. csakra: Homlok csakra (Ajna)  

Színe indigókék (királykék)  

(2 szirom Yin, Yang, kettősség, mely jelen van minden emberben) 

 

A 6. csakra a homlok közepén, a két szemöldök közötti területen helyezkedik el, 

jelentése „tudni” vagy „parancsolni”. A kauzális testhez tartozik. Itt tárolódik jelenlegi 

inkarnációnk oka. Eleme nincs, mert ez már túl van az anyagi szinten. A tudat 

kettősségét is tükrözi, az ego-ént és a lélek-ént, a gondolkodó és az intuitív tudatot.  

A tisztánlátás, a helyes megkülönböztetés képessége, a bölcsesség, az intuíció, a 

lelki érettség és a felelősségvállalás kapcsolódik ide. Ez a központ vezérli a 

koncentrációt, a meditáció. Ahhoz, hogy ez a csakra harmonizáltan működjön, 

fontos néha lelassulnunk, elengednünk a mindennapok forgatagát, hogy egy 

meditatívabb tudatállapotban meghallhassuk az intuíciónkat, és teret kapjanak 

kreatív ötleteink. 

Ha e csakra nyitva áll, és hatékonyan működik, akkor e kettősség egységgé forr 

össze és az itt lakozó energia felemelkedik a koronacsakrába, valamint az isteni 

tudathoz.  

Fizikai szinten ide tartozik az agy, a szem, az orr és az idegrendszer. Endokrin 

mirigye az agyalapi mirigy, melynek váladéka kihat az összes endokrin mirigyre.  
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Ha e csakra teljes erejében működik, akkor többé nem ragaszkodunk az anyagi 

javakhoz, nincs bennünk halálfélelem, nem nyugtalanítanak a sors, a földi dolgok, a 

szerencse kérdése. Megnyílik a telepátia és az asztrálutazás bennünk lévő 

képessége, és megismerhetjük előző életeinket.  

Ha túlzott energia uralja, az büszkévé és manipulatívvá teszi az egyént, 

egocentrikusságot és vallási dogmatizmust eredményez.  

Ha túl kevés az energia benne, akkor túlérzékennyé válunk mások iránt, 

bizonytalanok, fegyelmezetlenek leszünk, félünk a sikertől. Nem tudunk különbséget 

tenni az ego-én és a magasabb én között.  

Harmadik szem csakra legfőbb területei 

Intuíció 

Felelősség önmagunkért 

A homlok csakrához tartozik: központi idegrendszer, agy, szem, orr, fül, kisagy  

- megismerő funkciók  

- a belső értelem fejlődése  

- szellemi erő  

- az akarat kivetítése  

- manifesztáció  

 

A homlok csakra által felvett energia erősíti a belső látást, fokozza a vizuális 

látást, hallást, szaglást, tapintást. Kristályos homokszemcsék vannak benne. 

Aktiválja a megérző képességet, az akaraterőt és a felismerést. Általa képesek 

vagyunk meditáció közben kapcsolatot teremteni a felsőbb Énünkkel, és az 

Univerzum spirituális lényeivel (pl kapcsolat az angyalokkal, vagy különböző 

közvetítések fogadása)  

 

Ha a homlok csakra működésében zavar keletkezik  

Érzelmi működési zavarok: tanulási nehézségek, rémálmok  

Fizikai működési zavarok: fejfájás, migrén, rövid- és távollátás, szürke – és zöld 

hályog  
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Homlok csakra gyógyító kövei: sötétkék, indigókék kövek  

Használd az indigókéket, ha intuíciódat, megérzőképességedet szeretnéd 

fejleszteni,ha szellemi tudásodat fokoznád.  

 

7. Korona csakra (Sahasrara) Színe lila (ibolyaszín 

vagy fehér)  

(1000 szirmú Lótusz) 

 

Ez a csakra a fejtető közepén helyezkedik el. A fizikai testben az idegrendszert, a 

tobozmirigyet és az agyat irányítja.  

Ez a spirituálissal, a transzcendenssel vagy más néven Istennel való kapcsolatunk 

központja. Nem tartozik hozzá egyetlen elem sem, mert ez is túl van már a fizikai 

síkon, az anyagi szinten. 

E szinten alsóbb és felsőbb énünk összeolvad és lehetővé válik számunkra 

összekapcsolódni az Isteni valósággal. Ez a megvilágosodás. Ez esetben a 

homlokcsakra és a koronacsakra egybeolvad. (Glória) 

Ha e csakra megfelelően működik, nyitottak vagyunk az isteni energia 

befogadására. Kinyílnak számunkra a tudatalatti tartományok, a természet törvényein 

felülemelkedünk.  

Ha túl sok az energia e központban, akkor állandó frusztrációt érez az ember, 

gyakori a migrén előfordulása.  
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Ha túl kevés az energia e csakrában, az egyén határozatlanná válik, életerejét 

elveszíti.  

Fizikai tünetként megjelenhetnek az agyi megbetegedések, migrén, a lelki 

problémák és az endokrin rendszer rendellenességei. 

A Korona csakra szintjén elérjük a teljes szabadságot, felelősséget vállalunk 

életünkért és bízunk a megérzéseinkben és a belső vezetésben.  

 

A korona csakrához tartozik: agy, koponya, szem  

- személyiségzavarok  

- tudatosság  

- tökéletesség  

- magasabb felismerések a direkt látás révén  

- egyesülés a mindent átfogó egyetemes tudattal 

 

 

Használjuk a lilát, ha megtisztulásra, a Teremtővel való kapcsolódásra vágyunk, ha 

szellemi energiáinkat szeretnénk erősíteni. 

 

A koronacsakra által felvett energia aktiválja az öntudatot és a belső látást.  

 

Ha a korona csakra működésében zavar keletkezik  

Érzelmi működési zavarok: Alzheimer-kór, öngyilkossági kísérlet, skizofrénia  

Fizikai működési zavarok: Parkinson-kór, epilepszia,  

Korona csakra gyógyító kövei: ibolya színű és lila kövek, valamint a tiszta, 

színtelen kövek  

 

Nézzük meg az alábbi ábrát. Megfigyelhetjük, a csakrák felépítése egy Léleklétrának 

is megfelel, valamint a tudatszint fejlődése is látható rajta. 

 



Meszes Mária: Színterápia III. modul             Színgyógyászat 2. lecke         

 

 
7 

 

 

Mellékcsakrákat csak megemlítjük. 

A testünkön számos kisebb csakra található még. Ezek közül jelentősebbek a két 

tenyér közepén és a két talp közepén lévõ csakrák. Tulajdonképpen a 

színgyógyászatban ezzel, mármint a tenyércsakráinkkal dolgozunk, ezen keresztül 

áramoltatjuk a gyógyító fényt, az életenergiát. A fényt a teremtőtől kapjuk, mi 

csak továbbadjuk! Nem mi, hanem a Teremtő gyógyít! Ez nagyon fontos. 

A csakraterápia segít a test, szellem, és a lélek harmóniáját a fizikai síkon 

megvalósítani. Segíti beindítani a csakrák egészséges működését, a sérült csakrák 

gyógyítását, harmonizálását. Feltöltjük a megfelelő színnel és megfelelő szintű és 

mennyiségű energiával. 

Saját magunk is végezhetünk gyakorlatokat, meditációkat e célból. Ha ezt 

rendszeressé tesszük, csakráink egyensúlyban lesznek, kielégítően működnek és mi 
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jól érezzük magunkat testileg, lelkileg, mentálisan és így kiegyensúlyozott, 

egészséges életet élhetünk 

 

Ismétlés a II. modulból. 

Vizualizáció, relaxáció 

 

 

A vizualizáció a színgyógyászatban is fontos szerepet tölt be. Ahhoz, hogy a 

színekkel kezeld önmagad, vagy Kliensedet, magabiztosan kell alkalmaznod. 

Kliensedet is meg kell tanítanod rá, de nem feltétele annak, hogy át tudja venni 

a fényt, a színeket! 

Az alapja az érintéses színkezeléseknek mind a személyes terápiákban, mind a 

távgyógyításban. 

Kurt Tepperwein: A teremtő képzelet csodái című könyve az elsők között szerepelt, 

melyet annak idején e témában olvastam. Gondolom, nem ismeretlen számodra a 

Titok tanítása sem. – Amire gondolsz, az jelenik meg életedben. 

Kedvencem volt az agykontroll is. Lényege, ellazult állapotban (alfa szinten) 

elképzeljük, hogy például eltűnik a ciszta a szervezetünkből, jó eséllyel meg is 

történik. Tapasztaltból mondom. Nekem sikerült vele elkerülni a műtétet. 
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Használtam és gyógyultam is vele, általa. A mai napig is szeretek ebben az ellazult 

állapotban „lebegni”. Pihentet, ha úgy akarom, gyógyít, ha arra használom és segít 

a megvalósításban, ha azt szeretném. 

Az alkotó vizualizációt sok területen használják. A szellemgyógyászok, 

szellemsebészek, a távgyógyítók is így dolgoznak. Ahhoz viszont, hogy az említett 

kezelésekben gyógyulhasson valaki, szükséges ezt a módszert elsajátítania. 

Színkonzulensként én is gyakran ajánlom a szín-vizualizációt. Ennek lényege, hogy 

a kezelni kívánt területre azt a színt irányítjuk, mely a tünetet képes megszüntetni. 

Alkalmazható különböző lelki problémák kezelésére is. 

Jól működik, ha például megerősítéseket szeretnél magadban elültetni. 

Ezen kívül még számos esetben is hasznos és fontos, saját érdekünkben érdemes 

megtanulni és rendszeresen használni. 

Ez egy relaxációs technika, melynek a lényege a belső csend megteremtése, majd 

a kívánt kép (ami a várt helyzet, esemény, állapot) részletes megalkotása, mely 

rögzül a tudatunkban, majd manifesztálódik (megjelenik) fizikai valóságunkban. 

Egyszerűbben fogalmazva, megtörténik, amire gondolunk. 

Hogyan végezd? Már biztos ügyesen megy, de azért olvasd végig és vizualizálj! 

 

Teremts magadnak nyugodt légkört, ahol senki nem zavar meg egy rövid ideig. 

Lehet ez reggel, felkelés előtt, vagy este, miután bebújsz az ágyadba. (Nem baj, ha 

belealszol! Az elképzelt kép nélküled is dolgozik.) 

Amikor tanulod, nagyon fontos a nyugalom.  

Később már fog menni akárhol és bármikor.  

Gyújts meg egy gyertyát, vagy füstölőt. Ha van és velük élsz, fogd kezedbe kedvenc 

kristályodat. Én Ametisztet használok, de ez a kívánt helyzettől függ. Például, ha 

valahol nagyon fontos, hogy jól és jót beszéljek, akkor a Türkizemet fogom, miközben 

belsőmben látom, ahogy megtörténik az esemény és úgy, ahogy szeretném. 

A következő lépés az ellazulás, a test ellazítása. Erre több remek anyagot is találsz 

az interneten. Kezdőként elsőször jó, ha vezetett relaxációt választasz, azaz valaki 
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mondja, hogy haladj végig a folyamaton. Később használhatsz zenét is, de 

maradhatsz magadban, csendben. Én ezt szeretem leginkább. 

Miután ellazultál (0-4 Hrz közötti a rezgésszinted), lásd a kívánt helyzetet, érzést, 

képet lelki szemeid előtt. Maradj ebben az állapotban legalább 20 percig. 

A végén, mikor kijössz belső templomodból mindig köszönd meg a Teremtőnek 

(Istennek, a segítőidnek), hogy veled voltak és segítettek, segítenek neked. 

Javaslom, tanuld meg és tedd mindennapjaidban szokássá. Meglátod, mennyivel 

könnyebben fog menni minden! 

Ne légy türelmetlen, adj időt magadnak a tanulásra, a gyakorlásra. Lehet, nem 

sikerül elsőre, de ez nem azt jelenti, hogy nem működik. Gyakorolj, légy kitartó és 

meg is lesz az eredménye! 

Az aura 

 

Csodálatos színekben pompázunk Kép forrása: Pinterest.com 
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Az aura a fizikai testünket tojásalakban körbefogó színes burok, egy fátyolszerű 

energiatér. Különböző, váltakozó színű rétegekből áll. 

A Wikipédia így ír róla: 

„Az emberi aura minden egyes rétegének megvan a sajátosan rá jellemző színe, 

rezgésszáma, hullámhossza. A rétegek nem különülnek el élesen, hanem valójában 

egy és ugyanazon „energiatest” különböző hullámhosszúságú és sűrűségű részeiről 

van szó, amelyek áthatják egymást. Ezek az ún. rétegek csak a fényképeken 

látszanak elkülönülőknek egymástól. A természetgyógyászati és az ezoterikus 

irodalom elnevezései szerint a fizikai testtől kifelé haladva sorrendben a következők:  

 étertest   

 asztrál, vagy érzelmi test 

 metáltest     

 éteri szint 

 mennyei energiatest 

 ketherikus test (vagy okozati energiatest) 

A felsorolt rétegek legfontosabb jellemzői a következők:  

 Az étertest kb. 1,5–2,5 cm széles, acélkék vagy ultramarin színű. Szorosan 

követi a fizikai test körvonalait. A szervezet biofizikai tevékenysége tükröződik 

benne. Ebből „olvashatók ki" a test régen lezajlott és aktuális betegségei, 

sérülései. 

(Az étertestet a gondolatok „irányítják”, ezért nagyon fontos, hogy 

gondolataink mindig tiszták, szeret teljesek és pozitív irányúak legyenek. 

M.M.)  

 Az asztráltest lazán és finoman követi a fizikai test körvonalait. Kb. 2,5–

7,5 cm széles. Színei az érzelmektől függően különböző árnyalatokban 

ragyoghatnak vagy rossz hangulat esetén beszürkülhetnek. Ezeken mintegy 

áttűnnek a működő csakrák. 

(Az asztráltestünk azoknak az energiáknak az összessége, melyek vágyaink, 
érzéseink, kívánságaink nyomán jelennek meg, vagyis manifesztálódnak. A 
színek folyamatosan, váltakozva áramolnak benne. M.M.) 
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 A mentális test kb. 7,5–20 cm széles. Általában csak a fej és a váll körül 

látható sugárzó sárga fényként látszik. A gondolatok „szerkezetét", 

összetettségét és elmélyültségét különböző halvány színfoltok jelzik benne. A 

réteg szélességéből következtetni lehet az agy értelmi teljesítő képességére 

is. Nagyobb értelmi kapacitás esetén az említettnél szélesebb is tehet ez az 

energiaréteg. 

(Építő jellegű gondolatainkkal táplálhatjuk. M.M.) 

 

 Az asztrális szint 15–30 cm széles. Amorf alakzatú, általában színes 

felhőpamacsszerű színfoltokból áll. A híd szerepét tölti be az alsó és felső 

rétegei között. Az éteri minta 30–45 cm széles. A színes fénykép negatívjaihoz 

hasonlít. Az ezoterikus gyógyászatban ezt a spirituális sík éteri szintjének 

tartják. 

 
 

 Az éteri szint tartalmazza a fizikai test és az összes alsóbb test éterikus 

mintázatát. Akarat megnyilvánulását teszi lehetővé pszichés szinten és 

lehetővé teszi a gondolkodás-érzés-akarat leképezését fizikai síkra. Fizikailag 

a szervezet belső irányító mechanizmusával áll kapcsolatban, amely a tudati 

központ utasításait hajtja végre a fizikai testtel. 

 

 A mennyei test kb. 60–85 cm széles. A fizikai testből kisugárzó 

gyertyalánghoz hasonlít. Az ezoterikus gyógyítók szerint ezen keresztül 

érezzük a világegyetemmel való kapcsolatunkat. Időnként ragyogó 

fénysugarak figyelhetők meg benne. 

 
 

 A ketherikus szint kb. 16–108 cm széles. Arany és ezüst szálakkal átszőtt, 

tojásdad alakú, általában tojáshéj színű. Az ezoterikusok szerint ez fejezi ki 

legjobban az embertársainkhoz való viszonyunkat és a spirituális 

hajlamainkat. Néha ragyogó, erős fénysugarak figyelhetők meg benne. 

Szintén ezoterikus vélemények szerint ez tartalmazza a fizikai test ún. 
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aranyrács mintáját, amely többé-kevésbé erős és rugalmas védelmet biztosít a 

külvilágból felénk áradó más infravörös sugárzásokkal szemben.” 

 

„Uralkodó érzelmeink energiáinak színe, sugárzása, áthatja egész auránkat. 

Pl.: a szerelmesek egész aurája rózsaszínűvé válik. Aki szeretettel telítődik, annak 

zöldes lesz. Aki mély áhítattal Istenhez imádkozik, annak aranyszálak szövik át 

auráját. Akinek sötét gondolatai vannak, annak aurája is szürkévé válik. Az aura 

testek egymásra hatása  

- Unszimpátia: a két aura taszítja egymást.  

- Barát: Kék vagy zöld színű összekötő erő van közöttük. 

- Szerelmesek: Ha közel vannak egymáshoz akkor aurájuk eggyé válik.  

- Harag: távtartó energia csövek alakulnak ki.  

- Vörös Aktivitást, erőt, akaratot jelöl. Nagyon aktív, dinamikus energia, a kihívások, 

a harc, a változás, a fizikai megvalósítás színe, türelmetlenséget, kényszerítő erőt 

mutat. Az olyan ember, akinek sok vörös szín található az aurájában, érzelmileg 

túlfűtött, szenvedélyes, esetleg stressz hatása alatt áll. A vörös kifejezhet dühöt, 

haragot, vagy utalhat túlhajszoltságra is.  

- Narancssárga Az aktivitás és a gondolkodás kombinációja. Feszültséget, a 

felfedezés örömét, életerőt, izgatottságot, élénkséget jelöl. A világos narancssárga 

vidámságra, pozitív gondolkodásra, és bátorságra utal. A sötétebb, barnás 

narancssárga túlterheltségre, fáradtságra, féltékenységre, a konkurenciától való 

félelemre, becsvágyra, mohóságra vagy a gyógyszerek szedésére, illetve 

dohányzásra utal.  

- Sárga Az intellektus, az értelem által történő megismerés színe. Azt mutatja, hogy 

az illető szellemi tevékenységgel van elfoglalva, olvas vagy tanul. A világossárga 

szín vidám kedélyre és örömteli felismerésekre utal, a homályos-sárga ezzel 

szemben megerőltetést, irányítási vágyat, befolyásolhatóságot, egoista 
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gondolkodásmódot mutat, továbbá azt is jelzi, hogy az illető fél elfogadni valamit, és 

az azzal kapcsolatos érzelmeit kimutatni.  

- Zöld A középpont színe. Jó szándékot, barátságot, együttérzést, 

kiegyensúlyozottságot, természet közeliséget, nyílt kommunikációt, életörömöt jelöl. 

A türkiz-zöld gyógyításra enged következtetni. A mélyzöld gyakorlatiasságra, 

rugalmatlanságra vagy anyagi központú gondolkodásra, míg a sötétzöld önző, 

másokat kihasználni akaró magatartásra utal.  

- Kék A belső nyugalom, a biztonságérzet, a felebaráti szeretet, a mély türelem és az 

elégedettség színe. A homályos-kék visszafogottságra, introvertáltságra, a valóságtól 

való elmenekülés vágyára, depresszióra utal.  

- Ibolyaszín Spirituális változást, transzformációt, befogadó készséget, 

érzékenységet, intuíciót, befelé figyelést mutat, ugyanakkor arra utal, hogy az illető a 

hétköznapi problémákra is inkább misztikus jellegű megoldásokat keres. A 

magentába hajló ibolya a magasabb ideálok erőteljes gyakorlati átültetésére való 

készséget jelzi. A lila a nem anyagi jellegű dolgok mély szeretetéről tanúskodik. A 

szürkés-lila rejtőzködési vágyat mutat.  

- Fehér A még meg nem nyilatkozott, vagyis a rejtett állapotok színe. A fehér 

visszatükröz, visszaver minden kívülről jövő ingert. Olyan, mint egy védőpajzs, mely 

sok energiát tartalmaz. A tiszta, fehér háttér, más színek mögött az illető magasabb 

frekvenciájára utal” 

(Részlet Ted Andrews Aura című könyvéből) 

 

Az aura színek jelentése 

A feji területen és a szerveknél a színeknek különböző jelentésük van. 

Szín Jelentés 

Fehér 
Fej: legmagasabb energiájú szín, spirituális tudat, kapcsolat a 

szellemvilághoz, nyitás a szellemi dimenziók felé, Fénnyel való 
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munka. 

Szerv: magas energia többlet és energiablokád, a szerv 

túlműködése. 

  

Rózsaszín / 

magenta 

  

Fej: feltételnélküli szeretet, szívből jövő együttérzés, intuíció, 

szenzitivitás, saját felismerések keresése. 

Szerv: jelentős energiatöbblet, energiablokád, a szerv 

túlműködése. 

Rózsaszín 

  

Fej: feltételnélküli szeretet, szívből jövő együttérzés, intuíció, 

szenzitivitás, női kreativitás, belső tűz 

Szerv: jelentős energiatöbblet, energiablokád, szerv 

túlműködése, hőhullám 

Lila (élénk) és 

világos lila 

  

Fej: a saját megérzésekre hallgatás, széles látókörűség, 

tisztánlátó képesség, művészet, kreativitás, szenzitivitás, 

nyitás szellemi dimenziók felé. 

Szerv: hajlam az energia többletre és az energiablokádra (pl.: 

hegeknél), utalás tisztulási folyamatokra (pl.: böjt esetén), 

hajlam szervi túlműködésre. 

Indigó kék 

  

Fej: nagyfokú bizalom, Istenbe vetett hit, , bölcsesség, 

meditáció, belső visszahúzódás 

Szerv: enyhén megemelkedett energiaszint, kismértékű 

tendencia energiablokádra 

Királykék 

  

Fej: bölcsesség, hit és vallási folyamatok, hit valami konkrét 

dologban, morál, etikai alapértékek, belső visszahúzódás, 

meditáció. 
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Szerv: enyhén megemelkedett energiaszint, kismértékű 

tendencia energiablokádra. 

Világoskék 

  

Fej: lágyszívűség, holisztikus harmónia, nyitottság művészetre 

és kreativitás, 

Szerv: enyhe mértékű energianövekedés a szerv területén, 

melyet legtöbbször kellemes izgalomként élünk meg. 

Türkiz 

  

Fej: mentális kreativitás használatával végzett holisztikus 

gyógyítás, gyógyító képesség, kiegyenlítő energiák átadása 

(pl.: reiki) igény a harmóniára. 

Szerv: saját szellemi erő által megteremtett egészség, aktív 

öngyógyító erők 

Kékeszöld 

  

Fej: harmóniában fejlődni, harmonikus transzformációs 

folyamatok. holisztikus egyensúly, intenzív harmónia érzékelés 

Szerv: kiegyenlített szervi funkció, gyógyulás 

Zöld 

  

Fej: belső harmónia, növekedési gondolatok, együttérzés, 

erősnek lenni – mások számára is, nyitottság a változásokkal 

szemben, transzformáció 

Szerv: energetikai és testi kiegyenlítettség, 

Almazöld 

  

Fej: életbe vetett bizalom, remény, mindenre nyitottnak lenni, 

egészséges kíváncsiság 

Szerv: majdnem kiegyenlített szervenergia, kismértékű 

gyengülésre való hajlammal 
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Sárga 

  

Fej: tiszta értelem, aktív gondolkodási folyamatok, magára 

találás és önmegvalósítás, önmegismerés képessége 

Szerv: kismértékű energiahiány, és immungyengeség, 

nyákképződési hajlam, nyálkahártya duzzadás 

Narancssárga 

  

Fej: józan gondolkodás és cselekvés, szkepszis, kritika, 

számítás, kreatív erőpotenciál 

Szerv: kismértékű energiahiány, és immungyengeség, 

nyákképződési hajlam, nyálkahártya duzzadás 

Narancsos barna 

  

Fej: energiahiány, nyomasztó érzések, tehetetlenség, 

szkepszis, kritikus hozzáállás, régi struktúrákba kapaszkodás 

Szerv: közepes energiahiány és immungyengeség, 

nyákképződés és nyálkahártya duzzadás 

Sötétbarna 

  

Fej: fáradtság, energiahiány, pesszimizmus, kritizálási hajlam, 

elfojtott kreativitási és kommunikációs képességek 

Szerv: legyengült immunrendszer, hajlam az elsalakosodásra, 

nyálkahártya duzzanat, nyákképződés. 

Világos piros 

  

Fej: agresszív beállítódás, gyulladásos és akut folyamatok és 

gondolatok, élményekre való kiéhezettség, a dühből fakadó 

nyomásérzet 

Szerv: belső forróság, lázas megbetegedések, gyulladásos és 

akut folyamatok, a szerv alulműködése 

Sötét vörös 

  

Fej: elfojtott agresszió és cselekvési készség, felgyülemlett 
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negatív érzelmek 

Szerv: belső forróság, lázas megbetegedések, gyulladásos és 

akut folyamatok, hajlam a szerv alulműködésére 

 

Sötét lila 

  

Fej: fáradtság, energiahiány, negatív gondolatok, 

Szerv: alulműködés, hidegérzet, krónikus fáradtság, 

energetikai üresség, a szerv alulműködése 

Sötétkék 

  

Fej: energiahiány, depresszió, feledékenység, koncentráció 

gyengülése, fáradtság, fejfájás 

Szerv: alulműködés, hidegérzet, krónikus fáradtság, 

energetikai üresség, a szerv alulműködése 

Sötét kékesszürke 

  

Fej: jelentős mértékű energiahiány, blokádok, depresszió, 

Szerv: hiányjelenségek, alulműködés, hidegérzet, krónikus 

fáradtság energetikai üresség 

Világostól 

sötétszürkéig 

  

Fej: jelentős mértékű energiahiány, blokádok, depresszió, 

Szerv: hiányjelenségek, alulműködés, hidegérzet, krónikus 

fáradtság energetikai üresség 
 

(Forrás: termeszetgyogyasz.info.hu) 

Ennyi volt az anyag az energiapontjainkról, rétegeinkről. Ígérem, jövő héten kicsit 

olvasmányosabb leckével jelentkezem. 

 

Végtelen szeretettel: Marcsi 

 


