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Fotó: internet 

Szeretettel köszöntelek az online „gyakorlati” képzésen. 

Azzal a szándékkal készítettem el ebben a formában, hogy segítsek neked 

otthonodban megtanulni a kezelés lépéseit. Nem lehetetlen így megérteni, csak kicsit 

nehezebb. Megnyugtatlak, jómagam is így sajátítottam el. Az ábrákat Pauline Willis 

könyvéből vettem. Távlati célom, hogy a rajzokat fotókkal helyettesítsem, 

melyeken én végzem a kezelést. Idővel talán még videót is készítek majd. 

 

Viszont a Színkonzulensi igazolást csak azután tudom átadni, miután 

személyesen találkoztunk és bemutatsz nekem egy teljes kezelést, egy teljes 

konzultációt elejétől a végéig. 

Ennek az a lényege, hogy  

1/ megismerjük egymást személyesen és lásd a kezelőmet, ahol dolgozom 

2/ meggyőzz arról, hogy sikerült megértened és elsajátítanod a lényeget, az alapokat 

(a többit a gyakorlat fogja meghozni számodra) 

 

Ebben a leckében 25 lépésben mutatom be neked az ÉRINTÉSES SZÍNTERÁPIA 

ALAPJAIT. 

Miért írom, hogy az alapjait?  
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Amikor majd a gyakorlatban végzed a kezeléseket, magad is érezni fogod, hogy 

lesznek esetek, amikor az említett alaptól kissé el fogsz térni, mert te máshogy 

érzed.  

Az a tapasztalatom, hogy nem minden esetben szükséges az egész testes kezelést 

a leírt módon elvégezni. Az anamnézis, a kezdő beszélgetés során rá fogsz jönni, 

melyik az a szín, ami a legszükségesebb, és találsz majd olyat, ami egyáltalán nem 

lesz megfelelő.  

Ugye, ez alapból abból is adódik, hogy meg kell tudnunk, milyen alapbetegségei 

vannak Kliensünknek. Lásd az előző leckében a magas pl. a magas vérnyomás.  

 

Lehet, hogy úgy fogod érezni, elvégzed a teljes csakra harmonizáló kezelést, de 

egyes színeket a komplementerével is kiegészíted.  

 

Mielőtt nekilátunk átnézni a 25 lépést, fontos 

megemlítenünk néhány betegséget, melyekkel 

nagyon körültekintően kell bánnunk. 

 

Ilyen a zöldhályog, a pajzsmirigy-elégtelen működése, a rák (bármelyik fajta) és a 

cukorbetegség. 

A színterápiás kezelés mindegyikre (mindenre) nagy hatással van. Mindenképp 

hívjuk fel Kliensünk figyelmét arra, említse meg kezelőorvosának, hogy kezelésre jár. 

Szerencsére van már jó néhány orvos, aki támogatja a munkánkat, ismeri és elismeri 

a komplementer gyógyászat módszereit. 

A zöldhályog esetében, ha a Kliens erős szemfájdalomról panaszkodik, azonnal 

orvoshoz kell küldeni, ne kezdjük meg a kezelését!!! – egyelőre, csak miután orvosa 

látta és engedélyezi. 

(A látóideg idegrostjai károsodhatnak a szem belsejében lévő nagy nyomás miatt – 

ez okozza ezt a fajta hályogot.) 
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A pajzsmirigyre (ha gyenge, vagy eltávolították) tiroxin hormont adnak a betegnek 

tabletta formájában. 

A színkezelés serkentheti a mirigy tiroxin termelését, így a tabletták mennyiségét 

esetlegesen csökkenteni kell, amit csakis a kezelőorvos utasítására és felügyelete 

mellett lehet megtenni! 

 

A mell-, a méh-, pajzsmirigy- és a prosztatarák daganatait bizonyos esetekben 

hormontablettával kezelik, megváltoztatva a hormonális egyensúlyt. Ilyen esetekben 

nem tanácsos a csakrákkal vagy az endokrin rendszerrel dolgozni, mert az orvosilag 

előírt gyógymód hatását semlegesítheti. 

(A legjobb, ha rákosokat csak tisztító (arany, fehér…) és egyensúlyba hozó, vitalizáló 

színnel kezelünk. A zöld kimondottan segít, hiszen méregtelenítő hatása is ismert.  

 

A cukorbetegek esetében fontos, hogy rendszeresen ellenőrizze a beteg a szintjét, 

különösen, ha inzulint szed, mert a színterápia serkenti a Langerhans- szigetek (lásd, 

solar plexus csakra kezelése 13. lépés) inzulintermelését és ennek következtében 

elképzelhető, hogy a beteg inzulinadagját csökkenteni szükséges. !!! Csak a 

kezelőorvos beleegyezésével és utasítására!!! 

 

Fontos még figyelni a már korábban említett színekre (vörös, narancs, sárga, kék), 

ezek ellenjavallataira. (7. lecke, kristályok fejezetben) 

 

Nos, akkor kezdjük, amit már annyira vártál!   

 

A Kliens a masszázságyon, ruhában kényelmesen fekszik a hátán. Nem fázik, 

komfortérzete tökéletes, feje alatt megfelelő párna és ellazult állapotban átadja 

magát a gyógyító kezelésnek… nem részletezem újra, az előző leckékben írtam. 

Természetesen a kezelés megkezdése előtt Kliensünknek részletesen 

elmagyarázzuk, mi fog történni vele.  
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Az 1. lépés az aura megtisztítása. 

A kezeidet a Kliens teste felett vezeted, kb 5 cm-re. A fejénél kezded. Figyeled, mit 

érzékelsz!  

Jó, ha most visszanézel az 5. leckébe és újra elolvasod a „Gyenge energetikai 

pontok beazonosítása” részt, mégpedig azt a szakaszt, ahol a kézzel történő 

érzékelésről írok. Nem csak hogy jó, kérlek, tedd is meg!  

Érthetőbb lesz, mire figyelj. 

 

Nem csak a beteg teste felett –ahogy az „alaptanítás” szól, hanem két oldalán is 

végigvezetem a kezem, így tisztítom meg az étertestet (gondolatokat lecsendesítem). 

Ilyenkor általában arany fényt vizualizálok.  

Miközben végigvezetem kezem a test mellett, figyelem a Kliensem arcát, 

szempilláinak mozgását és a légzését. Ezekből látom, mennyire lazult, érez-e 

kellemetlenséget. Ha az utóbbit tapasztalom (pl. összerándul a teste, összeszorítja 

vagy hirtelen kinyitja a szemeit, légzése felgyorsul stb.) halkan megkérdezem, 

kényelmesen fekszik-e, kellemes érzés járja –e át. Van, amikor ez történik, csak 

máshogy reagálja le.  

Miután azt látom, érzem, hogy nyugodtan pihen, elkezdem a kezelést.  

 

Fontos! Amikor a Kliens megérintem, előtte halkan megmondom, mi 

következik. Csak akkor, amikor kezdem, azaz „Most megérintem a fejedet 

(fejét)” 

Mikor a kezelést megkezdtem, a Klienssel folyamatos kapcsolatban maradok. 

Ez azt jelenti, hogy folyamatosan érintem, még akkor is, amikor egyik oldaláról 

a másikra megyek át.  

Két okból is: 

1/ érzi a kontaktot kettőnk között 

2/ az energiaáramlást nem szakítom meg. 

A lépésekről ábrát a mellékletben találsz. 



Meszes Mária: Színterápia III. modul             Színgyógyászat 7. lecke         

 

 
5 

A legjobb, ha a kezelések során mindig a természetben, virágokon található 

színeket vizualizálod. Ők a legérzékenyebben a Nap energiáira és ők termelik ki 

a legtökéletesebb, a gyógyításhoz megfelelő színeket. 

Én a Bach-virágterápia virágainak színét használom, hisz együtt alkalmazom a 

két módszert, nem keverve, de párhuzamosan. 

 

1-1 pont kezelése ne legyen több kb 1 percnél. Lehet érezni, meddig kívánja az 

érintést egy-egy hely. 

 

Ebbe az anyagba szándékosan nem tettem képeket, így gazdaságosabban 

nyomtatható.   

2. lépés 

A Kliens feje tetejéhez állsz, mindig itt kezdjük! Ráhangolódsz a közvetítésre, majd 

vizualizálod a lila fényt, ahogy kezeiden át ömlik a tobozmirigybe, az agyba. 

Választhatod például az ibolya lila színét.  

Tobozmirigyről röviden:  

A tobozmirigy kb 1 cm nagyságú, pici, vöröses szerv. Melatonint termel, szabályozza 

a test egész napos ritmusát. Befolyásolja a hangulatunkat.  

Agyról röviden: 

Agytörzs beleolvad a gerincvelő felső részébe, életfunkcióinkat biztosítja (pl. légzés, 

vérkeringés) 

Agyféltekék felelősek pl emlékezet, intelligencia, járás. 

Kisagy az egyensúlyért felelős, mozgáskoordinációt irányítja. 

 

Fontos, hogy csak gyengéden érintjük, nem nyomjuk a test felületeit. Különösen 

finoman, körültekintően kezeljük az epilepsziásokat, fejfájósokat, migréneseket, 

szklerózis multiplexben szenvedőket, agyvérzéseseket.  
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3. lépés 

A koronacsakra, fejtető kezelése után átcsúsztatjuk kezünket a fej alá. Ujjaink az 

alta-major csakrát érintik. Mint egy puha kis kosár, úgy érintsük a fejnek e részét és 

közvetítsünk sárga (arany) színt e csakrába, majd a gerincvelőbe és küldjük végig a 

teljes idegrendszeren, töltsük fel azt. 

Gerincvelő és az agy alkotja együttesen a központi idegrendszert – érzőideg, 

mozgatóideg, fontosabb agyi idegek, melyek információt szállítanak főbb 

érzékszerveinkből az agyba. 

 

4. lépés 

Kezeinket óvatosan kihúzzuk a fej alól és ujjainkat (mutató és középsőujj) helyezzük 

gyengéden a homlokcsakrára, óvatosan, finoman érintve azt, mély indigókéket 

töltve.  

Az agyalapi mirigy tartozik ehhez. Kb mogyorónyi, mégis testünk legfontosabb 

mirigye.  

Két lebenyből áll, hozzá tartozik a pajzsmirigy, petefészkek, herék, mellékvesék, 

szabályozza a méh összehúzódását szüléskor.  

A hormonális zavarokkal szenvedőknek ez a pont és csakra kezelése igen fontos.  

 

5. lépés 

Ha kész a homlokcsakra, finoman áttérünk a fülek kezelésére, világosítva az 

indigókék árnyalatán. Nem takarjuk el a füleket. Kezünkkel kagylót formálva 

ráhelyezzük, ügyelve arra, hogy a tenyerünk a hallójáratra irányuljon.  

A fül nagyon fontos egyensúlyi szervünk is, amellett, hogy hallunk vele.  

 

Végig figyeljük a Kliensünk arcát, csukott szemeit, azok rezgéseit. Ha úgy látjuk, 

kellemetlen számára (szemeit összeszorítja pl), menjünk a következőpontra, de 
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jegyezzük meg a tapasztaltakat és a záró beszélgetéskor kérdezzük meg, mit érzett 

akkor. Ne mondjuk el, mit tapasztaltunk, mert ezzel esetleg befolyásolnánk őt.  

 

6. lépés 

Ezután a Kliens szemeire helyezzük a tenyereinket, szintén, mint két kagylót és a 

tenyerünk a szemgolyók felett vannak. (A mellékelt ábrán az ujjakat látod a szemre 

helyezve, az is jó. Én jobban szeretem a tenyeremmel fedni a pontokat.) 

Ennél az érintésnél a Kliens gyakran lát színeket, általában lilát és mondja is, milyen 

gyönyörű.   

Előfordul az is, hogy annak a színnek a komplementerét látja, amit közvetítesz. 

A szem nem csak a látás miatt fontos, hanem feldolgozza a külvilágból érkező fényt, 

színeket, melyek nélkülözhetetlenek egészségünk szempontjából. 

 

7. lépés 

Miután végeztél a szemek kezelésével, csúsztasd finoman lejjebb tenyereidet az orr- 

és az arcüregre. Óvatosan, hogy Kliensedet a levegővételben ne akadályozd! Most 

is indigókéket közvetítesz. 

Az üregek kezelésekor előfordul, hogy Kliensed szipogni kezd, talán szüksége lehet 

egy zsebkendőre is orrfújáshoz. 

 

Ez azért történhet, mert az üregek belső falát hártya borítja, mely nyálkát termel és a 

kezelés hatására ez fokozódhat.  

Ha arcüreggyulladással érkezik a kliens, küldj rá limezöld fényt is, mely 

baktériumölő hatású. (Az arcüreggyulladást vagy megfázás, vagy baktérium-fertőzés 

okozza.)  
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8. lépés 

Az arc után következik a torok kezelése, még mindig kékkel. (Nekem ezen a ponton 

többször megjelenik a türkiz.) 

Ezt a mutató és a középső ujjainkkal végezzük. Ez a pont a mellcsont és a 

kulcscsont találkozásánál a „kis gödörben” található. Nem csak ezt a pontot szoktam 

érinteni, hanem a nyakon felfelé egészen az állkapocscsontig közvetítem a kék fényt. 

Ha gyulladást érzek, vagy a Kliens jelezte, akkor itt is váltok limezöldre, zöldre.  

 

A kezelés közben - akármilyen finoman is végzed -, a Kliens általában nagyokat nyel, 

előfordul, hogy a torkát köszörüli, vagy köhög. (Az is lehet, hogy másnap felhív, hogy 

mit csináltál vele, mert elmúlt a torokfájása, vagy a köhögése.) 

Lehetséges, hogy elmondja, keserű ízt érzett a torkában. 

 

9. lépés 

Továbbra is kék áramlik tenyércsakráidból, melyeket most a kulcscsontokra helyezel.  

Ezeken a pontokon a kisebb csakrákat töltöd, oldod a feszültséget a nyakban és a 

vállakban. Kicsit tovább maradhatsz ebben a tartásban, ha Kliensed arról beszélt, 

hogy feszült, ideges, zaklatott.  

Érezheted, ahogy a test elernyed, a vállak lesüllyednek, esetleg egy mély sóhaj is 

felszáll.   

 

10. lépés 

Marad a kéz az érintésben, majd áthúzódsz a Kliens bal oldalára és a bal váll 

kezelésével folytatod, lassan végigfuttatod kezeidet a karokon, majd a világoskék 

fényt juttatod a kezekbe, ujjakba is.  

Utána visszatérsz a könyökízülethez és óvatosan, lágyan a két kezed közé 

veszed,és néhány másodpercig kitartod ezt a fogást.  
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Elképzelhető, hogy a kar enyhén megrándul, vagy a Kliens ökölbe szorítja a kezét. 

Lehet, a végén elmondja, hogy forróságot érzett. Az egy enyhe gyulladást jelenthet. 

Ha beszélgetéskor elmondta, hogy szokott fájni a könyöke, akkor ide is tölts zöld, 

vagy kék fényt.  

Ha műtötték, vagy törött volt bármely testrész, akkor ne tartsd ki azon a 

területen a fogást hosszabb ideig, mert fájdalmat okozhat. Mindig figyeld 

közben a beteg arcát, a szemgolyó, a szempillák mozgását!  

 

 

 

Első nekifutásra ennyi a kezelés menetéről. Kérlek, keress egy kedves embert, akit 

érdekel amit tanulsz és megengedi, hogy gyakorolj rajta!  

Lehet családtag is. Jót tesz az ügynek, ha pont a párod lesz az alany. Így bevonod őt 

a munkádba, hivatásodba és megérzi, megtapasztalja, milyen ügyesen közvetíted a 

gyógyító fényeket.  

 

 

 

Saját magadnak is végezheted, természetesen, ahogy kényelmesen eléred.  

Ha fáradt a szemem, vagy a fejem fáj pl. először is átmosom magam tisztító arany 

fénnyel, vagy ragyogással. Utána felerősítem a köldökcsakrámat (solar plexus) úgy, 

hogy a tenyeremet (pont a közepét) erre a pontra teszem és gyönyörű sárga 

napfényt közvetítek bele. 

 

Utána ezzel az energiával feltöltöm mindkét kezemet és a szükséges helyre teszem, 

majd az annak megfelelő fényt (illetve amit kapok – olyan is előfordul, hogy más szín 

jelenik meg, mint amit én kiválasztok) töltöm át. 
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Feladat! 

Végezd el amikor fáradt vagy, töltsd fel magad zöld fénnyel!  

Gyógyítsd fáradt szemedet!  

Alkalmazd a tanultakat, ha esetleg a fejed fájna!  

Meg is írhatod nekem, mit tapasztaltál! 

 

 

Minden jót kívánok, szeretettel:                        

     Marcsi 

 

 

 

Hamarosan folytatjuk!  


