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Szeretettel köszöntelek ismét. Utolsó leckénkben folytatjuk az érintéses színterápia 

gyakorlati részét, a kezelésmenetét. 

 

11. lépés 

 

Miután végeztünk a karok kezelésével, a két kezünk mutató és középső ujját egymás 

mellé, a szívcsakára helyezzük, kb a mellek között és kicsit feljebb a szegycsonton, a 

szegycsont 1/3 részénél. (Nnnna, ezért nehéz ezt leírni és nem a gyakorlatban 

bemutatni  … remélem, azért érthető.)  

Világosabb zöldet közvetítünk a szívbe és a csecsemőmirigybe.  

Az alábbi csodás fotón azonosíthatsz magadnak világosabb és sötétebb zöldet a 

természetből. 

A fotót Dégi Nóra készítette a Balatonunknál. 

 

A legjobb a természet, a fa, bokor, virág színeit használni és nem a szintetikusan 

kikevert, ruhákon, festékekben találhatókat, láthatókat.  

A természetben látható színek erőteljes és eredetibb energiával, rezgéssel 

rendelkeznek. 

Nem is beszélve arról, milyen jó érzés egy ilyen fotót nézegetni   
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Fotó: Dégi Nóra 
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Gondolj vissza, mit tanultál a zöldről! Kiegyensúlyoz, megújít, élettel telít… hát nem 

erre van szüksége a szívnek? Egy csodálatos, lüktető, eleven és erőt adó zöldre, ami 

szinte lélegzik. – figyeld meg a következő lépésben! 

 

12. lépés 

A szívcsakra után a tüdő és a mellek kezelése következik.  

Férfiak esetében teljes tenyereidet ráhelyezheted a mellkasra úgy, hogy a 

hüvelykujjaid összeérjenek és tenyereid alsó részei ne a mellbimbón legyenek, 

hanem kb a szélét érintsék, vagy feljebb. Ez a Kliens magasságától, termetétől függ. 

Nőknél ez annyiban tér el, hogy csak az ujjaid hegyével érintesz, tenyeredet nem 

engeded le.  

Eztán nem mozdítod ezt a tartást, viszont mélyebbre engeded a színt, egészen a 

tüdőkig. Lásd, ahogy a fény beér a tüdőhöz, tisztítja, tágítja, vitalizálja, megtölti 

életerővel, lélegezteti! 

 

13. lépés 

A tüdők után a solar plexus kezelése következik. Húzd lejjebb a kezeidet egészen a 

köldök felett található pontig, amit élénksárgával kezelünk. Nekem ennél a pontnál a 

Bach-virágterápiában is használt Sülzanót színe jelenik meg lelki szemeim előtt. 

 

 Fotó: internet 
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A legszebb sárga a sárgák közt. Az igazi, felhőtlen boldogság, vidámság és 

reményteliség analógiája.  

E pont kezelésekor a hasnyálmirigyet célozzuk meg, a Langerhans-szigetek néven 

ismert sejtcsoportot, e sejtek termelik az inzulint, mely a véráramba jut és feldolgozza 

a cukrot.  

 

Talán jobban ismered a kis Gólyahírt, ha elfogadod a saját sárgádnak, használd 

bátran! 

 

Fotó: Rozália Sz. – Gyógyító Kövek - Naturagyógynövény Facebook csoportunk oszlopos tagja 

 

14. lépés 

Következik a máj és az epehólyag kezelése.  

Az előző tartásból most mozdítsd át kezeidet közvetlenül a bordák alá, itt helyezkedik 

el a máj és az epehólyag. 

Ezt nem csak az ujjaimmal, hanem a teljes tenyeremmel végzem. Az ujjaimat szinte 

el is emelem a testtől és hagyom, hogy koncentráltan, csak a tenyércsakrámból 

áramoljon a sárga fény.  
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A máj segít a mérgező anyagok, a zsírok és színhidrátok anyagcseréjét, lebontását. 

Sok esetben igen nehéz feladata van. Lehet, te is megérzed - vagy a Kliens mondja-,  

hogy túlterhelt, ilyenkor megint csak a limezöldet kérjük be rá a méreganyagok 

eltávolításának megsegítésére. (Lehet, fehér, vagy arany tisztító fényt fogsz 

érzékelni, akkor engedd azt dolgozni! ) 

Addig tartsd ki ezt a pontot, amíg érzed, hogy vonzza a kezed, azonban 2 percnél ne 

legyen több, inkább a következő alkalomkor is erősíts rá. 

 

15. lépés 

Következik a gyomor és a hasnyálmirigy kezelése. Kezeidet helyezd közvetlenül a 

bordák alá és közvetíts sárga fényt a nyomorra és a hasnyálmirigyre. A mellékelt 

ábrán jól látható, hol helyezkedik el a gyomor és hol a hasnyálmirigy. Próbáld 

kezeidet ennek megfelelően feltenni a pontokra!  

A kezelési melléklet ábráján talán nem egyértelműen, de a bal kéz kissé feljebb és  

ujjvégekkel felfelé helyezve ér célt.  

1. ábra 

Forrás: daganatok.hu 

A fenti ábrán szépen láthatjuk a belső szervek elhelyezkedését. 

 

A következő lépéseket (16-tól) ezen az ábrán láthatjuk egyértelműen. 
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2. ábra 

Forrás: Patikapédia 

 

16. lépés 

Tehát, a 16. lépés a lép kezelése, mégpedig arany színnel. Láthatjuk a fenti ábrán, 

hogy a gyomor mögött, a has bal oldalán helyezkedik el. Ennek értelmében, a 

gyomorról kezeinket erre a pontra csúsztatjuk és az arany fényt ide koncentráljuk. 

 

 

17. lépés 

Ismét visszahívjuk a sárga fényt, jobb kezünket a Kliens bal, bal kezünket a jobb 

oldalára helyezzük és közvetítjük e színt a vesékbe és a mellékvesékbe.  
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forrás: elte.hu 

 

- Ebben a lépésben kezeimet egy kissé a Kliens oldalára, amennyire lehet, kicsit 

alá csúsztatom, és ott tartom ki a fogást. – 

 

18. lépés 

A keresztcsonti csakra, azaz a nemi mirigyek kezelése a következő, melyet 

narancsszínű fény közvetítésével végzünk. E pont közvetlenül a köldök alatt 

található.  

Ha neked jobban esik, ráteheted bal tenyeredet is, eltérhetsz a mellékletben szereplő 

ábrától. 

19. lépés 

Húzzuk le kezeinket a has alsó részére, ahol a húgyhólyagot és a vékonybelet 

kezeljük szintén narancsszínű fénnyel.  

Kezeinket úgy helyezzük el, hogy a hüvelykujjaink összeérjenek és a többi ujjunkat 

terítsük szét a hason. Így érjük el azt, hogy a hasüregben elhelyezkedő, kb 7 méter 

hosszú vékonybelet lefedjük. 

 

20. lépés 

Most állj a Kliens bal oldalára, majd helyezd bal kezedet, ujjakkal a feje irányában a 

has jobb oldalára. Jobb kezed legyen keresztben a testen, derékvonal 

magasságban.  
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A felszálló és a harántvastagbelet kezeljük narancsszínnel. Nézd meg, kérlek, a 

2. ábrát, hogy könnyebben beazonosítsd a szervek elhelyezkedését! 

Közvetlenül ezután a leszálló és sigmoid vastagbél kezeléséhez a jobb kezed ujjait a 

fej felé mutatva a leszálló vastagbélre, bal kezedet a sigmoid részre helyezed, a 

kezeid, a hüvelykujjaid tövénél összeérnek. Ehhez a tartáshoz nem kell, hogy kezeid 

derékszöget zárjanak be (ha csak nem annyira rugalmasak az ízületeid), hiszen a 2. 

ábrán jól látható, hogy szigmabél (sigmoid) sem derékszögben áll a leszálló 

vastagbéllel. 

 

21. lépés 

Most jön egy kényelmesebb tartás , melyben kezeidet vízszintesen, közvetlenül a 

szeméremcsont fölé a medencére helyezed. Ezzel a tartással közvetítjük a 

narancsszín fényt a méh, a petefészek (+ petevezeték) és a prosztaták irányába.  

 

22. lépés 

Következőkben a vörös fényt használjuk, első esetben az alapcsakra 

(gyökércsakra) harmonizálására, férfiak esetén a herék kezelésére. 

Ha úgy érzed, kellemetlen lenne ez a kéztartás, használhatod a vörös közvetítésére 

a mutató-középső ujj módozatú tartást is. 

 

23. lépés 

Az alhas kezelése után most a gerincoszlopot töltjük fel, mégpedig arany színnel.  

Kezeidet egymás után helyezed folytatólagosan, úgy, hogy érintsék egymást. E 

Ha megvan a tartás, lassan, lágyan, egyenletes tempóban húzod lefelé egészen a 

szeméremcsontig. 

Közben vizualizálod a gerincet, érezd, hogy mindin egyes csigolyán végighalad az 

arany fény.  
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Elképzelhető, hogy közben bevillan más szín, akkor azt fogadd el és közvetítsd! Jó 

ok van arra, hogy ezt „látod” és ugye, ami „fentről, - bentről, - a magasabb 

intelligenciából jön, azt nem bírálhatjuk felül!  

Ismétlés: Nem mi gyógyítunk, mi csak közvetítünk! A Kliens gyógyítja meg saját 

magát, ha elfogadja a segítségünket. 

 

24. lépés 

Most a láb, térd- és bokaízületek kezelése következik, melyet szintén vörössel 

végzünk. KIVÉVE! – amit már tanultunk – magas vérnyomás, vérző, gyulladt sebek 

stb. 

Állj a Kliens jobb oldalra, helyezd mindkét kezedet a comb felső részére. Váltakozó 

elemeléssel és visszatétellel haladj lefelé lassan, finoman érintve egészen a térdig. Itt 

állj meg, fog át a térdet alulról és felülről egyszerre. Közvetíthetsz zöld fényt is a 

vörös helyett, főként, ha térdfájdalmakra panaszkodik az illető. Együtt használd a 

kettőt, azaz a vöröset és a kiegészítő zöldet.  

Ha más betegsége van, akkor a betegségnek megfelelő szín jön majd elő, vagy te 

hívod be.  

Ez, természetesen nem csak a térd, HANEM AZ EGÉSZ TEST KEZELÉSE során 

aktuális és fontos.  

Példa: gyomorfekélyes a Kliens, akkor a gyomor kezelésénél sárga, majd a lila 

következik.  Azt tapasztalom, hogy a komplementerek maguktól megjelennek.  

Ezért fontos, hogy te magad jól legyél, nyitott „érzékelőkkel és csatornákkal” 

állj neki a kezeléseknek. 

 

25. lépés 

Itt a vége, ez az utolsó fogás. A Kliens talpaihoz ülsz, és mindkét tenyered 

ráhelyezed egy-egy talpra.  

Figyelsz befelé! Lehet, elsőként a fehér, vagy az arany fog megjelenni, akkor azt 

közvetíted, azzal töltöd fel a testet.  
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Ha nem jön más szín, miközben figyelsz, elkezded tölteni azt, ami a gyenge pontján 

mutatkozott (ingázással, érzékeléssel, beszélgetéssel megállapítottad), az 

alapbetegség (ami miatt felkeresett) kezelésére alkalmas színt, színeket alkalmazod.  

 

 

Levezetésként még egyszer végigvezetheted kezeidet a Kliens teste körül, mint 

ahogy az elején, az auratisztításnál végezted.  

 

Most hagyd Kliensedet magára pár percig, hogy visszatérhessen. Takard be és amíg 

ő pihen, most meg a kezed folyó vízben, hogy az esetlegesen rád ható energiákat 

elengedd.  

*** 

Nos, ennyi volt a közös tanulásunk, ennyi volt, amit át szerettem volna adni neked. 

Utunk végén azt kívánom, legyél egy csillag, ragyogj, használd ezt a csodás 

módszert minél több ember segítésére, hogy életét harmóniában, egészségesen és 

boldogan élhesse!  

Minden jót kívánok neked, végtelen szeretettel: 

 

      Meszes Mária ( Marcsi)  

 


