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Szeretettel köszöntelek, a mai leckénk már izgalmasabb lesz, megközelítjük a 

gyógyítást. 

Először egy kis bevezető, fontos részletekkel. 

 

Színgyógyító vagy konzulens? 

 

Már az I. modulban írtam arról, mi a különbség. A színgyógyászok orvosok, a 

konzulensek tanfolyamot végeznek. Nem szabad összekeverni, mert komoly jogi 

következményei lehetnek.  

Nincs orvosi végzettségem, így én Színkonzulens, Bach-virág konzulens, Kristály 

konzulens vagyok. Kerülöm a gyógyító szót, még ha munkámnak az is a lényege, a 

végeredménye. 

 

Mi a dolgunk, feladatunk? 
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A színkonzulens, színgyógyász feladata, hogy segítsen Kliensének 

megtalálni és feldolgozni jelenlegi problémáját, betegségének, 

gyengeségének okát, majd kísérni őt, míg végigmegy belső folyamatain. A 

gyógyítást a Kliens saját maga végzi, mi csak segítünk beindítani 

szervezetének öngyógyító mechanizmusát és megláttatjuk vele azokat a lelki, 

érzelmi blokkokat, melyeket (melyeken) változtatnia szükséges. 

 

Ehhez az szükséges, hogy mi is jól legyünk. Keressünk egy terapeutát, akitől mi is 

kapunk, nem mindig csak adunk, és aki át tud segíteni bennünket egy–egy 

nehezebb eset feldolgozásán. Bizony, ez is előfordul… 

Ha szeretjük, lehet heti rendszerességgel masszázs. Szükséges a jó erőnlét is, ha 

lehet, sportoljunk, ússzunk, kiránduljunk, legyünk sokat a természetben, a 

FÉNYBEN. 

Mindenképp vigyázzunk arra, hogy úgy osszuk be időnket, hogy pihenjünk is! Annyi 

Klienst és egyéb feladatot vállaljunk, hogy ne töltse be egész napunkat és ne 

legyünk tőle frusztráltak. Ha egy mód van rá, a hétvégénk maradjon a pihenésé, a 

családé, barátoké. Vasárnap semmiképp ne dolgozzunk!!!  

 

 

Kezelőhelyiség, eszközök 

 

A helyiség ne legyen se túl kicsi, se túl nagy (ha bérleményben dolgozunk, ez a 

pénztárcánkra nézve is fontos), se nagyon meleg, se hideg. 22-25 fok az ideális. 

Gondolj arra, hogy a kliensed egy mély nyugalmi állapotba kerül, ahol életfunkciói 

megváltoznak, pulzusszáma csökken és fázhat.  

 

Lényeges, hogy ne legyen túlzsúfolva bútorokkal, elég egy polc, ahol a Klienseink 

anyagát tartjuk, két kényelmes szék, egy asztal, és természetesen a masszázságy.  

Mindig legyen tiszta víz két pohárban.  

Szükségünk lesz még párnára és takarókra, papírlepedőre, papírtörlőre és egy nagy 

csomag zsebkendőre.   
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Erre a fajta kezelési munkára nem kell engedélyeket kérnünk, nem szükséges a 

tusoló, de azért WC és kézmosó legyen.  

A helyiségnek a falai ne legyenek mind színesek. Ha kicsi a szobánk, lehet a fala 

fehér, jó, ha az egyik halványabb kék, vagy kellemes lila. A fehér falakon 

kiegészítőként is megjelenhetnek ezek a színek. Ugye, már tudod, miért?   

 

Jó, ha csendes helyen találunk helyet kezelőnknek, ahol nincsenek hirtelen, éles 

hangok, zajok, hogy a Kliens nyugodtan tudjon pihenni, mi meg kellően tudjunk 

koncentrálni. 

 

Az első kezelés 

 
Amikor a Kliens bejelentkezik hozzád és időpontot egyeztetettek, röviden kérdezd ki 

a problémájáról és nagyon fontos, tudd meg, áll-e orvosi kezelés alatt, szed-e 

gyógyszereket, mire szedi és mit.  

Ha numerológiával is foglalkozol, kérheted a születési számait. Én mindig elkérem, 

mire hozzám ér, felkészülök alaposan.  

NEM PROBLÉMA, ha nem tudsz mindent fejből! Nem is kell, hogy magolj! A logikáját 

kell megérteni. Egy csakra alul, vagy felülműködését is pontosítani tudod a 

jegyzeteidből. Inkább mindig nézz rá, mint bizonytalanul haladj tovább! 

 

Sokféle eset van és nem mindegyiket egyformán kezeljük. Lehet, több hónap is 

eltelik, mire ugyanazzal a panasszal keres fel valaki és nem csoda, hogy elfelejted. 
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Megmondom őszintén, én is belenézek a jegyzeteimbe, sőt, még a Kliens előtt is, ha 

az szükséges. Egyáltalán nem szégyen, ha utánanézel. Az orvos is előkapja az 

irodalmat, ha megerősítést szeretne magának. 

 

Amikor megérkezik a Kliens, először is OLDOD A FESZÜLTSÉGET és hagyod, hogy 

megérkezzen, beleérkezzen a vállalt helyzetébe. Én erre általában nagyon egyszerű 

kérdéseket teszek fel, mint például: „Könnyen idetaláltál?” , „Jártál már errefelé?” , 

„Hogy tetszik ez a hely?” – ha most látod először – mesélsz neki magadról. No, nem 

a kedvenc kajádról, meg a gyerekekről, hanem a munkásságodról. Ki vagy, mit 

csinálsz stb. – egészen röviden. A végén kérdezd meg, van –e kérdése hozzád. 

Fontos, hogy erősödjön a bizalom. 

 

Adatlap 

Miután megérkezett testileg, lelkileg, leülteted és kitöltöd az adatlapját. 

Formailag nem kötött, legyen egyszerű.  

Tartalmilag fontos adatok: neve, címe, születési dátum, elérhetőség, miért ment 

hozzád (probléma, betegség stb.), áll-e orvosi kezelés alatt, milyen műtéteken 

esett át, milyen gyógyszereket szed. 

A lap alján szükséges egy adatkezelés hozzájárulás (törvényi előírás), valamint 

egy mondat, hogy a kezelésen önszántából, saját akaratából vesz részt és 

tudomásul veszi, hogy a kezelés nem helyettesíti az orvosi ellátást, 

beavatkozást, kezeléseket.  

Fontos felhívni a figyelmét arra is, hogy gyógyszereit szedje tovább, de közölje 

orvosával, hogy milyen komplementer (azaz kiegészítő kezelésekre jár). Fontos, 

hiszen ha cukorbeteget kezelünk, csökkenteni kell az inzulinadagot, de ezt csak is és 

kizárólag orvosi utasításra, az orvos beleegyezésével teheti meg!!! 

 

Azt is belevettem, hogy tájékoztattam a kezelés menetéről és megértette, elfogadja 

azt. 
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Elmondom a Kliensemnek, hogy megy végbe egy terápiás óra, mit is fogunk, 

mit is fogok csinálni. 

Vastag betűs, aláhúztam, hiszen nagyon fontos. Képzeletben cserélj vele helyet. 

Elmész egy terapeutához, azt mondja neked, feküdj le, csukd be a szemed és lazulj 

el.  

Na, igen hirtelen felugranék az ágyról. Mit fog csinálni, mi fog történni velem??? 

Ezért fontos, hogy mindenről már az elején tájékoztassuk őt részletesen, válaszoljuk 

meg esetleges kérdéseit. 

Nagyon fontos, hogy a kezelést megelőző ún. feltáró beszélgetés részletes, de ne túl 

hosszú, lényegre törő legyen. Minden, számunkra fontos információt tudjunk meg. 

Aztán jöhet… 

Érintéses színterápia, színgyógyászat 

 

Ez a módszer, kezelési technika teljesen fájdalommentes, 20 perc időtartamú. 

Alapja a test energiapályáinak (meridiánok) és energiapontjainak (csakrák) kezelése, 

harmonizálása, az alul- illetve túlműködés megszüntetése. 

 

A kezelést masszázságyon végzem, mely az egész (ruhás) testre kiterjed. A fejnél 

kezdődik, és végigmegy a lábakig. A kezemmel, ujjaimmal, fogom érinteni, (kristályt 

fogok ráhelyezni, lámpát fogok használni stb).  

A kezelés közben meleg- vagy hidegérzet tapasztalható, esetleg enyhe bizsergés.  

 

Ha közben fázik, melege van, megfájdul a háta, dereka stb szóljon azonnal. 

(Ha a háta, dereka fájdul meg, a térdeit enyhén felemelve kispárnát, vagy henger 

formájúra hajtott takarót teszünk alá. Meg kell kérdezni, jó-e így. Ha igen, mehet 

tovább, ha nem, akkor a kezelést fel kell függeszteni. Kis idő elmúltával meg lehet 

kísérelni folytatni, de ha nem megy, abba kell hagyni!!!) 

Ha végeztünk, takarjuk be laza takaróval és hagyjuk pihenni. Nagyon halkan 

mondjuk meg neki, hogy feküdjön, pihenjen, - vegye át a kezelést. 
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Amíg a Kliensünk pihen, mi folyó víz alatt megmossuk alaposan a kezünket. Ezzel 

megszakítjuk az energiakört.  

 

A kezelés végén ki kell kérdezni a Klienst, mit tapasztalt, érez-e lényegi változást, ha 

igen, mi az? 

Tehát eddig 20 percet beszélgettünk (anamnézis, mi a problémája, feltáró 

kérdések, esetleg az I. modulban tanult színezési feladatok stb) 

20 percet kezeltünk 

végül jön 20 perc ismételt beszélgetés. 

A 60 percet ne lépjük túl, mert a Kliens elfárad – sőt, mi sem tudunk már annyi ideig 

koncentrálni, akármilyen ügyesek is vagyunk. 

Ez a záró 20 perc arról szól, hogy elmondjuk, milyen színekkel és milyen módon 

kezelje magát otthon a Kliensünk. 

Átadjuk a szolarizált pasztillákat, vagy a Bach cseppeket stb. 

MINDIG VISSZAKÉRDEZZÜK AMIT ELMONDTUNK, hogy meggyőződjünk arról, 

egyedül fogja tudni végezni, alkalmazni a feladatokat, önkezelést. 

Megbeszéljük a következő kezelés időpontját, majd útjára bocsátjuk.  

Védelem és tisztítás 

 Hamsa 
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Mit is kell védelmeznünk és miért? 

Mindig alkalmazzuk a leírtakat, nem szabad elfelejteni!  

Amikor dolgozunk –utazunk, vásárolunk stb. – ki vagyunk téve különböző 

energiahatásoknak. Le kell védenünk magunkat, hogy ne szívják el fizikai, lelki és 

spirituális energiánkat mindazok, akikkel így vagy úgy, kapcsolatba kerülünk.  

 

Sokféle tanításban sokféle védelmi módszer létezik, de én most csak azt adom át, 

amit jómagam is használok, alkalmazok, mielőtt tömegbe megyek, vagy kezelek. 

 

Elsőként, még mielőtt megérkezik a Kliens – ha távkezelésnél is használom – 

magamra, a Solar Plexus csakrám tájékára (innen szívódhat el az energia) rajzolom 

az egyenlő szárú fénykeresztet fénykörben.  

 

Ez egy nagy erővel rendelkező ősi jel, melyet még napjainkban is alkalmaznak 

védelemre. Ez a kereszt jelképezi a 4 ősi elemet és a 4 égtájat, mutatja, Isten 

uralkodik mindezek felett. 

 

A kezelés végén aranyport ( vagy gyöngyház színű fényt) vizualizálok, ami lemos, 

megtisztít, és ahogy fentebb említettem, folyó víz alatt kezet mosok. 

 

Ha nincs kezelés, csak tanácsadás, azaz ülünk és beszélgetünk, lila búrát vagy 

arany fényt vizualizálok magam köré védelemként. Ezt megteszem más 

esetekben is, amikor például bemegyek egy helyiségbe, vagy emberek közé – bolt, 

bank, áruház stb – és valami „furcsát, nehezet, nem tisztát” érzek. 

 

Kiválaszthatsz magadnak egy egyedi, egyéni védelmet, de vedd figyelembe azért az 

alapismereteket. Ha nem ezeket választod, érdemes utána olvasni. 
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 Tisztítás 

 

Fontos, hogy kezelőnk is és mi is mindig mentesek legyünk a negatív energiáktól, 

ezért van szükség a tisztításra. 

Tértisztításra (kezelő, lakás) füstölőt használok, és kezelések alatt – de rendszerint a 

lakásunkban is – mindig ég gyertya. 

                                   

      Kezeléskor használom                        Amikor írok, vagy a tanfolyami anyagot 

         Fehér          szerkesztem, lila gyertyát is gyújtok. 

 

Meg tudod válaszolni, hogy miért ezeket a színeket választottam?  

Biztos vagyok benne, hogy igen … 

 

A negatív energiák megtisztítására jól használható a só, a víz és a fény. 

A só a föld elem szimbóluma, az asztrál és a fizikai testünkkel áll kapcsolatban és 

kristályos szerkezete lévén képes elnyelni a környezetében megtalálható negatív 

energiákat.  

Többek között a kristályok tisztítás is történhet só ágyon. 

A japánoknál még máig is é az a szokás, hogy sóval hintik fel a házat egy 

veszekedés, vagy egy negatív energiájú esemény, vagy látogató után, hogy 

kitisztítsa azt.  

 

Egy fárasztó nap után nekem nagyon jót tesz, ha beállhatok a tus alá, folyatom 

magamra pár percig a vizet, majd tengeri sóval átdörzsölöm az egész testem, aztán 
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leöblítem. Közben elmondom magamban, hogy „Megtisztul testem, lelkem 

mindenféle negatív energiától és a tiszta víz Isten szeretetével és hálával tölt 

fel. Köszönöm Teremtőm!” 

 

Törölközés után finom olajjal átkenem magam. 

Hihetetlenül jó, tiszta érzést, érzetet ad. Megnyugszom tőle és ha este végzem ezt a 

kis szertartásomat, még jobban is alszom. 

 

Naponta egy füstölőt is használhatsz, de ne akkor, amikor kezelsz. Rettentő zavaró 

lehet nem csak neked, hanem a Kliensed számára is. Arra is figyelj, hogy a nem jó 

minőségű füstölők a szobának olyan „illatot” adnak, mintha ott dohányoztak volna. 

Hm. Az ugye meg nem éppen kellemes. 

 

Tartózkodj a fényben amennyit csak lehet, ez is nagy tisztító hatással bír.  

Egyes tanok azt hirdetik, hogy a víz a fény ellenétes párja, azt tartják, a víz folyékony 

fény és elmos minden negativitást. 

 

Meg kell említeni tisztító energiaként az imát is. Saját szavaiddal kérd a Teremtőt, 

vigye el a szeretet fényébe a negatív energiákat, szabadítson meg tőle örökre, soha 

ne térjenek vissza hozzád. 

 

 

 

 

Folytatjuk tovább, ígérem, hamarosan eljutunk ahhoz a részhez, amire már régóta 

vársz, vagyis arra, hogy gyógyíthass, kezelhess. Viszont addig még meg kell tanulni 

néhány fontos dolgot. 

 

Nos, haladjunk tovább!  
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Színek az érintéses színgyógyításban 

 

 

 

Az előzőekben már sokat tanultunk a különböző színek hatásairól, tulajdonságaikról. 

Ebben a fejezetben azokról lesz szó, melyeket a tankönyv írója kezelő színekként 

használ. Általában én is ezekkel a színekkel dolgozom, de előfordul, hogy intuitívan 

más szín „jön”.  

Nem lesz részletes, épp csak az a célom, hogy megértsd az eddig tanultakat. Nem 

árt, ha visszalapozol az előző modulokba és elolvasod újra a színeket, amiket most 

veszünk. Egyszerűbb lesz a felismerés. 

 

 

A VÖRÖS 

E szín stimuláló hatású, izgató, emeli a vérnyomást, gyorsítja a szívverést, emeli a 

pulzust, ezrét magas vérnyomásosoknál nem szabad használni. Nem jó például 

gyulladt testrészekre sem. Szűkítő hatása miatt nem tanácsos asztmásokat kezelni 

vele. 

Kiváló viszont az alacsony vérnyomásra, depresszív hangulatra, vérszegénységre. 

 

A NARANCS 

Serkentő hatása miatt képes változást generálni biokémiai felépítésünkben, azaz 

elűzni a depressziót. Enyhülést adhat a komoly reumában szenvedőknek, segít 

felszakítania csontrendszerre lerakódott rétegeket.  

Görcsoldó hatású. Kiválóan alkalmazható izomgörcsökre, izomfeszültségekre, enyhíti 

azokat.  
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A SÁRGA  

Stimulálja az idegeket, megtisztítja az idegrendszert a megrekedt energiáktól. 

Bőrproblémákra kiváló. Hatásos még reumára, ízületi gyulladás kezelésére, 

csontritkulásban, kalciumhiányban szenvedőknek.  

 

AZ ARANY 

Az aranyat rendszeresen használom vizualizációimban, mikor saját magamat töltöm, 

harmonizálom. Alvászavarosoknak is szoktam ajánlani, vizualizálják az arany fényt, 

mely beérkezik fejük tetején és csigolyáról-csigolyára haladva lassan leereszkedik 

egészen a farkcsontig. Sokszor a hátunk közepéig sem jutunk el, kellemes meleget 

érezhetünk, esetleg „zsiborgást” és már alszunk is. Nekem ez bevált és a tapasztalat 

azt mutatja, másoknak is.  

Jó még ízületre, reumára, gerincproblémákra. Lépre sugározva vitalizálja a 

szervezetet. 

 

A ZÖLD 

Nyugtat, lenyugtat, megnyugtat. Nyugtatja a szemet, az idegeket, egyensúly, a 

termékenység színeként ismeretes. Szív- és idegi problémákra kiváló. 

 

LIMEZÖLD 

Egyértelműen a mérgezések, káros anyagok okozta elváltozások kezelésére 

használjuk. Általában a májra mindig küldök, hisz az a méregtelenítő szervünk. E 

szín sugárzásával el lehet távolítani a torokból, az arcüregből a mérgezés okozta 

hurutot. 

 

TÜRKIZ 

Nyugtató hatású, erősíti az immunrendszert és kiválóan használható különféle 

gyulladások kezelésére is. Dohányosoknak, stresszes életmódúaknak beküldöm és 

javaslom a C-vitamin fogyasztását (erősíti a türkizes kezelés hatását). 

 

KÉK 

A kék tágít, ezért a légzési nehézségekkel küzdők, az asztmások kiváló színe. Igen 

jó nyugtató szín. Jó eredménnyel alkalmazható magas vérnyomás, álmatlanság, 

idegesség, félelem és feszült állapot esetén. 
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INDIGÓKÉK 

Mentális panaszok, lelki problémák esetén jó hatást vált ki. Erős fájdalomcsillapító. E 

szín segít olyan mértékben ellazulnunk, hogy szinte ne is gondolkodjunk, csak 

„legyünk”. 

 

LILA 

Ha lila, akkor Ametiszt. A mértékletesség, a védelem. Elfogadás, méltóság. Érzelmi 

szinten a szomorúság, csalódottság, szeretettel kapcsolatos fájdalmak kezelésében 

segíthet. Hatásos bőrproblémák esetén is. 

 

MAGENTA (BÍBORVÖRÖS) 

A magentát daganatok kezelésére alkalmazzák, lime zölddel másodlagosan. Ugye, 

viszont tudjuk azt is, hogy az érzelmi okok rendezése és a kiváltó okok feltárása és 

felszámolása nélkül NINCS GYÓGYULÁS!  

 

GYÖNGYHÁZ 

Erről a színről csak azért írok, mert kezelések közben nekem többször megjelent és 

felülírta azt a színt, amit a tananyagok ajánlanak. Számtalanszor megjelent 

relaxációim közben is. Meggyőződésem, hogy ő egy olyan átfogó, mindnet tisztító és 

felfrissítő, óvó, védő és szeretettel teli fény, mely csakis a Teremtőtől jöhet.  

Amikor ez a szín (fény) megjelenik, egy csodálatos ellazulásban van az emberi 

testnek része.  

Ha kérjük, lehívható bármikor. 

 

 

 

Ennyit szántam erre a hétre, jó tanulást kívánok, hamarosan találkozunk!  

 

 

 

   Színes napokat kívánok szeretettel: Marcsi 
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