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Цветотерапията е теория, обвита в екзотична тайнственост и 
провокираща въображението на всички, които не са чували за нея. 
Нашата задача е да хвърлим малко светлина по въпроса „Що е то 
цветотерапия?”  и да ви убедим, че не само има почва у нас, а и е 
изпитан метод за регулиране на лошото настроение. 

 

Цветотерапията ще ви даде отговори на въпроси, които не сте си 
задавали съзнателно. На подсъзнателно ниво обаче винаги сте 
усещали, че един или друг цвят ви влияе. Защо това е така? 

 

Цветотерапията доказва, че всички цветове имат свойството да 
предизвикват различни емоционални, психологически и физически 
реакции у човека и неговото поведение. Но не само това. Цветовете 
имат лечебна сила. 

Доказано е, че цветът може да предизвика физиологични промени в 
клетките на тялото. Използването на цвят и светлина в 
цветотерапията води до изравняване и увеличаване на енергията. 
Постига сехармонично състояние на тялото, ума, душата.  

 

Цветът в състояние да увеличи или да намали енергията ни. 
Цветовете играят важна роля в живота ни. Всеки основен цвят има 
своя индивидуална дължина на вълната и определено количество 
енергия, т.е. различните цветове имат различни ефекти върху 
хората. 

 

Цветотерапията, която не предизвиква никакви странични ефекти 
върху организма на човека, е използвана още в древен Египет, 
Китай и Тибет. В продължение на векове, индусите са тествали 
ефекта на цвета върху човека.  

Фактът, че цветът има терапевтичен ефект, не е тайна. Днес 
цветотерапията заема водеща позиция сред алтернативните 
лечения. 
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Цветотерапията не може да замени медицинското лечение и да ви 
отърве от всички болести, но ако трябва да добавите на тялото и 
ума нова енергия, да хармонизирате вътрешното си състояние, 
цветотерапията  може да ви помогне. 

 

Влиянието на цвета върху настроението, здравето и начина на 
мислене е проучван в продължение на много години. Според 
учените, когато енергията на цвета влиза в нашето тяло, той 
стимулира хипофизата и епифизата. Това от своя страна се 
отразява на производството на някои хормони, които засягат 
различни физиологични процеси. Всичко това обяснява ефекта на 
цвета върху настроението, мислите и поведението.  

Винаги трябва да помним, че цветовете, които избираме за офиса, 
дома, колата и т.н. са в състояние да ни повлияят. Важно е да 
изберем точния цвят, за да отговарят на нашите специфични цели. 

 

Ако сте запознати с тази материя ще направите деня си по-
позитивен и продуктивен, а както знаете – доброто настроение 
заразява околните! 
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Какво е Цветотерапия? 
 

Цветотерапията е един от най-старите методи за лечение, 
използвани от човека. Тя е част от холистичната медицина 
(профилактика и лечение, което подпомага естествения стремеж на 
човешкия организъм към самоизлекуване) и най-общо казано 
използва цветовете като способ за повлияване на вашето 
настроение и здраве. 

Според принципите на тази наука всеки цвят има определена 
вибрационна енергия, която стимулира различни енергийни полета 
в тялото, които пък са отговорни за усещанията и емоциите ни.  

 

 
 

Цветотерапията и въздействието й върху ума и тялото 

 
 

Цветовата психология е пленителната наука за това как цветовете 
на светлинния спектър влияят на нашето настроение и поведение. 
Например, плацебо таблетки,  с горещ цвят са склонни да 
произвеждат по-силен ефект, когато пациентите смятат, че приемат 
стимуланти, и светло сини хапчета произвеждащи по-силен ефект, 
когато те смятат, че приемат лекарства за депресия. 

Според едно проучване от 1997 на Cooper Marketing Group, 35% от 
американците казват, че любимият им цвят е синьо, последвано от 
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последван от зелен (16%), лилаво (10%) и червен (9%). Смята се, че 
синьото и зеленото имат такъв успокояващ и положителен ефект 
върху хората, защото  се свързват с цветове от нашата древна 
история. Преди 50 000 години, синьо и зелено би означавало вода, 
източници на храна и подслон. 

 

Може би сте забелязали, че в различните сезони на живота си сте 
били привлечени от различни цветове. Това е съвсем нормално и 
представлява преход от една фаза към друга в живота ви. 

 

Цветотерапия – значението на цветовете за здравето 
 

Червено 

 

Червеният цвят подобрява работата на гръбнака, защото според 
древните народи там се намира важна чакра, активирането на която 
провокира освобождаването на адреналин. Червеното също 
повлиява благоприятно сковаността на гръбнака и ставите и 
предотвратява инфекции. 

Червеният цвят рядко се използва за лечение. Той трябва да се 
прилага с изключителна предпазливост в случай на психично 
заболяване (ако болният е преследван от натрапчиви мисли), при 
отоци, немощ, когато болният има нужда от затопляне или 
успокояване. Червеният цвят е полезен при всички възпалителни 
процеси, дребна шарка, лупус (кожна туберкулоза), възпаления на 
кожата. За изтегляне на болката се въздейства върху ходилата с 
червено. 

Червеният влияе най-активно върху човека, пробужда неговата 
физическа сила, енергия, жизнелюбие. Това е цветът на страстта и 
волята. Той се използва за бързо активизиране на дейността. 
Неговото продължително въздействие обаче води до преумора и 
намаляване на работоспособността. Всички нюанси на ярко 
червеното се препоръчват при анемия, менструални болки, ниско 
кръвно налягане, болки в ставите, настинки и сексуални 
проблеми.Възбужда сетивата и активизира физическата дейност. 
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Ключов цвят за половата система – полови органи и сексуалност. 
Червеното е цветът на огъня, любов, кръв, той стимулира 
организма, активира, носи жизненост, засилва чувствеността. 

Червено е полезно да носят хора с циркулаторни нарушения на 
кръвта, заболявания на храносмилателната система, с ниско кръвно 
налягане. Това повишава активността на стомаха, повишава 
апетита. Червеният цвят не е подходящ да се носи от пациенти с 
рак и от раздразнителни хора. 

 

Розово 

 

Розовият цвят понякога се използва за въздействие върху сърцето, 
за да се провокира у пациента чувство на любов и да се 
противостои на меланхолията. 

Розовият цвят символизира безусловната и безгранична любов. Той 
има всички положителни свойства на червения, а също способства 
за възникването на чувство за привързаност, засилва 
чувствеността. 

 

Розовото има успокояващ ефект върху тялото, отпуска мускулите, 
създава усещане за романтика. Той е символ на живота и любовта.. 
Pозовото изпълва живота с положителна енергия, идеална за 
спалнята. 

 

Оранжево 

 

Оранжевото е жизнерадостен и весел цвят, който предизвиква 
добро настроение. Той е комбинация от червено и жълто, което 
въплъщава енергия и същевременно мъдрост. Оранжевото 
ободрява, облекчава негативните емоции, освобождава от стреса и 
насърчава креативността.Този цвят стимулира апетита, облекчава 
умората, изпълва с оптимизъм и радост хората. Използвайте този 
цвят за кухнята, например, купи в оранжев цвят. 
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Оранжевият цвят е по-силен от златния и жълтия и твърде често се 
прилага като тонизиращо средство. 

Оранжевият цвят е цветът на здравето. Стимулира общителност и 
добродушие, създава бодро, весело настроение, подарява усещане 
за радост от живота. Този цвят увеличава работоспособността по-
малко, отколкото червения цвят, но за по-дълго време. А 
настъпващата умора е по-малка, отколкото след червения цвят. 
Този цвят се използва, когато за кратък срок трябва да се извърши 
мого трудна работа и в моменти на значително емоционално и 
интелектуално натоварване. Той спомага за усвояването и 
запомнянето на материала и за творческата работа с материала. 
Оранжевото влияе благоприятно върху далака, подстомашната 
жлеза, тънкото черво и белите дробове. Цялата оранжева гама е 
отлично лекарство за депресия. Повдига настроението и желанието 
за себеизява. Лекува бъбреците, пикочния мехур, стимулира 
работата на надбъбречната жлеза. 

Този цвят трябва да избягват хора, които се опитват да намалят 
теглото си. Оражевото се прилага при алергии, умора, запек. 

 

Жълто 

 

Жълтото е цветът на благополучието, както физическо, така и 
психическо. Помага за укрепване на ума, подобрява функциите на 
паметта, стимулира вдъхновението и творческата мисъл. Освен 
това успокоява нервите. Според изследванията жълтият цвят 
оказва благоприятно влияние при кожни заболявания и такива, 
свързани с храносмилането. Жълтото и златното помагат за 
подобряване на менталното състояние и се използват за лечение на 
очни болести. 

Жълтият цвят по своето действие е сходен с оранжевия - той е 
укрепващ, тонизиращ, носи оживление, помага за удължаване на 
доброто настроение. Това е цветът на надеждата и оптимизма. Той 
също увеличава работоспособността, макар и в по-малка степен, но 
за дълго време. Влияе благотворно върху творческата дейност. Той 
засилва апетита и е особено лечебен за храносмилателните органи 
и черния дроб. 
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Стимулира ума и успокоява нервната система. Въздейства върху 
слънчевия сплит и храносмилателната система. Подобрява 
зрението. 

 

Жълтото повишава кръвното налягане, сърдечната честота се 
увеличава, но в по-малка степен, за разлика от червеното. Жълтото 
има тонизиращо действие, използвано за лечение на мускулни 
спазми, хипогликемия, камъни в жлъчката, при хиперфункция на 
щитовидната жлеза. Терапия с използване на жълт цвят може да се 
използва за лечение на диабет, епилепсия, импотентност. Той 
подобрява паметта, мисленето, стимулира мозъка и нервите. 

Оранжевият, жълтият и златният цвят са слънчеви цветове и 
тяхната функция е да стимулират. Те помагат за растежа, дават 
живот и в определена степен пречистват., за да повдигне 
настроението на болния. 

 

Зелено 

 

Това е цветът на природата, на чистотата и недокоснатия от 
човешката ръка естествен баланс на околната среда. Зеленото 
неслучайно се намира в средата на цветовия спектър – именно 
защото създава баланс. Свързва се с полезното си влияние върху 
сърдечносъдовата и дихателната система. 

Зеленото също има успокояващ ефект върху нервите и е полезно 
при пристъпи на паника. Използва се при нервни разстройства, 
повишена възбудимост, безсъние, треска и очни болести. Освен 
това стимулира регенерирането на клетките. 

Зеленият цвят се прилага за пречистване на ефирното тяло и на 
кръвоносния поток (за целта се прилепва към гърлото), а също и за 
отслабване на възпаления и успокояване.  

Зеленият цвят е неутрален, мек и успокояващ. Не е случайно, че 
човек се разтоварва именно сред зелените дървета в парковете и 
горите или се разхожда сред зелената трева. В цветолечението 
зеленият цвят влияе благотворно върху зрението, сваля умственото 
и физическото пренапрежение, стабилизира кръвното налягане, 
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помага при главоболие и мигрена, сърдечно-съдови заболявания, 
регенерира клетките, създава усещане за спокойствие и 
умиротворение. Този цвят се предпочита от тези, които търсят 
собственото “аз” или нова цел в живота. Действа успокояващо, 
символ е на изобилие и плодородие. Важен цвят за сърцето и 
органите в гръдния кош. 

Този цвят стимулира имунната система, противодейства на стреса, 
балансира физическата и психическата енергии, облекчава болката. 

 

Светлосиньо 

 

Светлосиният цвят е пасивен цвят. Той способства за отпускане и 
забавяне на жизнените процеси, намалява работоспособността и 
емоционалното напрежение, създава спокойствие, помага на човека 
да опознае самия себе си и да се чувства комфортно когато е сам, 
вхъхновява. Успокоява нервната система, влияе благотворно при 
умора и безсъние, при заболявания на гърлото и дихателната 
система. Този цвят е много подходящ за спални, кабинети или бани. 

Синият цвят е пасивен, студен и спокоен. Под неговото влияние 
намалява активността на жизнените процеси и работоспособността, 
успокояват се емоциите, възниква склонност към съзерцание и 
размишление. 

 

Синьо 

 

Синьото се свързва с чакрата на гърлото и се смята, че има 
успокояващ ефект за тази област от тялото. Синият цвят има 
антисептично и стягащо влияние върху тъканите и затова действа 
като спира кървенето, сваля треската и подобрява заболявания, 
свързани с речта и комуникацията. 

Хората на умствения труд ще открият, че им е по-лесно да работят 
в стая със синя лампа или сини щори на прозорците. Прекрасно 
средство е при психози и дори най-безумните маниаци биват 
победени от успокояващото му влияние, ако стаята е осветена в 
синьо. Този цвят е полезен за слаби очи. 
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Синьото създава благоприятна обстановка за спокойна, но не и 
интензивна работа и намалява усещането за умора от нея. Той 
оказва положително въздействие върху дихателните органи, очите, 
ушите и тялото като цяло, спира кръвотечението, спомага за 
бързото заздравяване на раните и намаляването на болката, 
намалява апетита. 

Синият цвят е най-пасивният. Той отслабва жизнените процеси, 
намалява работоспособността, успокоява до отпуснатост, неговото 
прекомерно влияние води до сънливост и усещане за умора. Той 
символизира значителните промени и необходимостта от 
уединение. 

Този цвят е символ на чистотата на намеренията, съвършенството, 
непорочността и силата. Затова някои считат, че той укрепва и 
очиства целия организъм. Осигурява пълноценен сън и намалява 
апетита. Облекчава заболяванията на ендокринната и костната 
системи. 

 

Синият цвят помага да се справяте с депресията, нервно 
напрежение, лекува възпаление, зъбобол, заболявания на ставите. 
Чрез този цвят ще се справите с мигрена, високо кръвно налягане, 
облекчава и безсъние. Това е цветът на нежността и вярността. Той 
също е в състояние да се справи с проблеми с  кожата при акне. 

 

Лилаво 

 

Лилавото се свързва с духовни страдания. Гениалният Леонардо да 
Винчи казвал някога, че медитацията и духовното му уединение 
стават десет пъти по-мощни, когато ги прави в присъствието на 
лилав цвят. 

Виолетовият и лилавият цвят се използват при сърдечни болести, 
ниско кръвно налягане, функционални разстройства и пр. 
Виолетовите лъчи са по-силни от лилавите и трябва да се прилагат 
много предпазливо. 

Според хромотерапията, лилавият цвят се асоциира с божествения 
дух. 
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Намалява стреса, изостря зрението и също потиска апетита. Влияе 
на епифизата, разположена в междинния мозък. Съзнателните ни 
решения тръгват от там. 

Този цвят повишава интуицията, регулира лимфната система, 
имунна система, помага за прочистването на организма. Лилавият 
цвят е идеален за възрастните хора. Той се използва за лечение на 
заболявания на главата, ушите, шията. Прилага се в случай на 
пристрастяване. Лилавото премахва психични разстройства, 
спазми, хипотермия, намалява подуването. 

 

Бяло 

 

Бялото е естественият символ на чистотата и целостта. Това е така, 
защото бялото се съдържа във всички останали цветове. Бялото 
действа успокояващо, прочиства съзнанието и се счита за цвета на 
съвършенството. 

Белият цвят успокоява емоционално хората, разрешава 
конфликтите. Все пак с него не бива да се злоупотребява, тъй като 
може да се предизвика депресия. Често той се използва, за да се 
скрият или защитят емоциите. 

Най-благоприятен е черният цвят в съчетание с белия. 

Тази гама изключително добре може да уравновеси човека, помага 
той постоянно да има контрол над собственото си поведение и да 
оценява правилно ситуациите. 

 

Кафяв 

 

Кафявият цвят се смята за цвета на здравия смисъл. Той е спокоен 
и сдържан. Предизвиква усещане за топлина, спокойствие и 
жизнена устойчивост. 

 

 
Какви заболявания се лекуват с помощта на цветовете? 
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Цветотерапията се използва като помощно лечение при множество 
заболявания – астма, ревматизъм, треска, храносмилателни 
проблеми и много други. Приложима е при всякакви възрасти. 

 

В цветотерапията има общи правила. Задължително е обаче да се 
разглежда конкретния болен, а не болестта и затова едно и също 
заболяване при различни пациенти може да бъде лекувано с 
различни комбинации от цветове. Това трябва винаги да се помни! 

 

Многовековната практика откроява някои цветови комбинации, 
които позволяват да се облекчат страданията при най-
разпространените болести. 

 

При грип и циреи успешно се използват оранжевото в областта на 
далака и зеленото в областта на гърлото. 

 

При нервни разстройства се препоръчва въздействие със златно 
върху главата, а със синьо — върху гърлото и слънчевия възел. 

 

При ревматичен полиартрит се прилага сапфирно-синьо върху 
слънчевия възел и бъбрека, златно и оранжево — върху далака и 
нежно-зелено — също върху бъбрека. 

 

Гастритни недъзи се облекчават при използване на сапфирно-синьо 
в областта на челото (надвеждната дъга), гърлото и слънчевия 
възел. 

 

При лечение на ракови заболявания трябва да се въздейства с 
нежно-зелено — върху гърлото, с виолетово — върху сърцето, със 
синьо — върху мястото на болката. 
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При диабет се използват златно и синьо в областта на слънчевия 
възел и зелено — в областта на панкреаса. 

 

При лечение на туберкулоза се препоръчва въздействие със златно 
и бяло — върху гърлото, синьо-зелено — върху белите дробове и 
златно — върху далака. 

 

При всички видове паралич се въздейства със златно — върху 
челото (в областта над веждите), в основата на черепа и по цялата 
дължина на гръбначния стълб. 

 

Но какво точно влияние упражняват различните 
цветове върху нас? 

 

Това, което прави даден цвят (цветове) ваш любим разказва 
за вас.  

 

Черен, червен, кафяв или сив  

 

Всички тези цветове представляват защита на коренната, или 
базова чакра. Тези, които са привлечени от тези цветове 
обикновено имат труден екстериор, зад който може би се крие меко 
сърце. Сила и страст са характеристиките на хората, които се 
асоциират с тези цветове, и те обикновено са много енергични. 

 

Оранжев 

 

Този цвят представлява сакралната чакра. Тези, които са 
привлечени от оранжевия цвят обикновено са много креативни и 
имат стабилен сексуален живот. Те обичат да прекарват време в 
приключения, и са склонни да бъдат много здраво стъпили на 
земята хора. 
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Жълт 

 

Жълтото е цветът на чакрата на слънчевия сплит. Хората, които 
носят много жълто са склонни да бъдат мощни и ориентирани хора. 
Поради това, те са склонни да бъдат добри лидери и добри 
бизнесмени. Въпреки че те са мъдри,  също могат да бъдат много 
упорити. Жълтото е цветът на артисти, интелектуалци. Хората, 
които обичат жълто са популярни в обществото, смели и лесно 
печелят приятели.  

 

Зелен 

 

Зеленото представлява сърдечната чакра. Ако това е любимият ви 
цвят, тогава вие вероятно сте много привързани към поривите на 
сърцето си и емоционалният си център. Поради това, сте склонни 
да бъдете много добри лечители и слушатели. За вас най-голямата 
радост в живота идва, когато сте в помощ на други хора. 

 

Син 

 

Синьото е цветът на чакрата на гърлото. Тези, които ценят синия 
цвят често са запалени комуникатори, и лесно общуват. Хората, 
които се асоциират със синьото също са склонни да бъдат по-
емоционални и по-съпричастни. 

Лилаво 

 

Лилавото представлява шеста чакра – третото око. Може да сте с 
повишени психически способности, защото се идентифицирате с по-
високо умствено или духовно ниво. Хората, които предпочитат 
лилаво обикновено са жадни за знания. 
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Розов 

 

Розовото представлява коронната чакра. Хората, които обичат 
розово са склонни да бъдат радостни и с желание да правят други 
хора щастливи. Те се опитват да виждат най-доброто във всичко, и 
да направят най-доброто от всяка ситуация. Те са хора, вършещи с 
лекота всяко свое дело. 

Дали тези интерпретации резонират с вас? Кой е любимият ви цвят? 
Не мислете много за това, бъдете спонтанни в отговора си, 
приемете за ваш любим първият свят, който ви идва на ум, когато 
се заговори за „любим цвят“ и не анализирайте избора си. 

Няма съмнение, че цветовете оказват влияние на хората, на 
настроението ни и дори на физическото ни състояние. 

Изследователите отдавна се занимават с това какво предизвиква 
цветовото предпочитание на различните хора, влиянието, което 
цветовете оказват върху личността и какво означават цветовете за 
отделните личности като начин на себеизразяване. 

В алтернативните методи на психотерапията, терапията чрез 
цветове е известна с това, че повлиява изключително добре някои 
психически разстройства, защото според наблюденията цветовете 
могат сериозно да повлияят на количеството и потока на енергията. 

Тези методи се използват от хилядолетия в индийската, китайската, 
гръцката и египетската култура. 
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Как да използваме свойствата на цветовете? 

 
 

Специалистите съветват основната част от оформлението на 
нашето жилище - тапети, мебели, под - да бъдат неутрални. С 
разнообразните художествени детайли: картини, пердета, щори, 
хавлии и покривки можем да постигнем реализиране на своите 
“цветни желания”. 

Ако изпитвате нужда някой определен цвят да присъства винаги 
около вас, нека това бъде в някой по-ненатрапващ се детайл от 
дома или в дрехите, които носите често. 

Всеки човек има свое, вътрешно чувство, което му подсказва кои 
цветове му отиват и кои не. В зависимост от настроението си, 
целите, които преследвате през деня и вашето душевно състояние, 
си изберете дрехи с такъв цвят, който ще ви помогне да се 
чувствате добре. 

 

Ако ви очаква тежък, напрегнат ден, то по-добре си облечете 
червени, ярки дрехи, съветват психолозите. Освен това, помислете 
какво впечатление искате да направите на другите. Спокойствие и 
доверие ще предизвика облекло в преобладаващи сини тонове, а 
ако искате да привлечете вниманието, за това ще помогне жълтият 
цвят. Червеният става за любовна среща. 
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Специалистите препоръчват да се ръководите от 
следното: 

 

Червено 

Носете го, ако искате да изглеждате секси, ако е спаднал 
енергийният ви потенциал, настоявате на своето или искате да 
ускорите хода на събитията. 

Не го използвайте, ако нервничите, не искате да привличате 
внимание, ако сте разстроени и всички ви дразнят. 

 

Оранжево 

Носете го, ако искате да получите удоволствие и да увеличите 
своята чувственост или творчески потенциал, ако трябва да 
приведете в ред емоциите си. 

Не го носете, ако чувствате тревога или искате да си починете. 

 

Розово 

Това си е “женски цвят”. Носете го, ако искате да се почувствате 
женствена и ранима, искате другите веднага да ви харесат или да 
им покажете, че се отнасяте с внимание към тях. 

Не го носете, ако се чувствате неуверено, ако през цялото време се 
раздавате, а не получавате нищо в замяна. 

 

Жълто 

Носете го, ако искате да внесете радост в живота си. 

Не го носете, ако изпитвате страх или просто не искате да сте 
център на вниманието. 
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Зелено 

Носет го, ако искате да видите нещата от другата страна, да 
почувствате повече пространство около себе си, или се нуждаете от 
увереност. 

Не го носете, ако чувствате, че животът ви протича твърде вяло, т.е. 
“безцветно”. 

 

Светло и тъмносиньо 

Носете ги, когато искате да излъчвате спокойствие и сигурност, ако 
трябва да изглеждате по-организирани. 

Не ги използвайте, ако се чувствате самотни, ако сте в депресия 
или се отнасяте твърде критично към останалите. 

 

Лилаво 

Носете го, ако искате да промените нещо в ежедневието си, търсите 
цел в живота или искате да се освободите от вредните навици и 
нездравословния начин на живот. 

Не го носете, ако повече мечтаете, отколкото работите, ако 
преживявате мъка, но не намирате изход, или ако искате да бъдете 
самостоятелни. 

 

Контрастите 

При еднаква температура сините или синьо-зелените стени 
създават усещането за намаляване на температурата с 3-4 градуса 
в сравнение с жълтите, червените или оранжевите. 

Топлите тонове на помещението (червени, жълти, оранжеви) 
помагат за установяването на приятелски контакти (между 
посетители и персонал, между колеги, членове на семейството). 

Студените цветове (син, зелен и др.) способстват за постигането на 
сдържаност между хората, но могат и да провокират конфликти. 

Пастелните, приглушени цветове (розов, бежов, светлолилав) 
винаги смекчават въздействието на чистите тонове. 
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Всички цветове в комбинация с черното изглеждат по-ярки и по-
чисти, отколкото ако са в комбинация с бялото. Всички сиви 
оттенъци правят другите цветове по-изразителни. Това особено 
ярко се проявява, когато малки цветни петна се поставят върху сив 
фон. 

Някои цветове създават силни контрасти с голям 
психофизиологичен ефект. Например огнено-червеното на зелен 
фон може да предизвика у някои хора силни неприятни усещания, а 
ярко-оранжевото с яркосиньо може да създаде емоционално 
напрежение, но пък със сигурност привлича вниманието. 

 

 
 

Бременност и цветотерапия 
 

 

Цветовете са важна част от живота ни. Още като бебета в утробата 
на майката, сме отглеждани в комфортна, мека розова среда. Едно 
от първите неща, на които учим децата си, и които те започват да 
различават, и чрез които правят връзка с предметите са цветовете. 
Като възрастни свързваме (донякъде подсъзнателно, донякъде 
осъзнато) отделните цветове с различни емоции или чувства. 
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Човешкото око разпознава около 1,5 милиона цветове и техните 
оттенъци. Отделните цветове, както и различните комбинации 
между тях, въздействат пряко върху чувствата, настроенията, 
емоциите ни и съответно и върху физическото ни състояние. 

 

Цветотерапията е естествен метод на терапия, чиито ползи са 
открили и прилагали още в Древен Египет, Китай и Индия. Цветът е 
просто светлина с варираща дължина на вълната. Така всеки цвят 
си има своя собствена дължина на вълната и носи съответната 
енергия. 

 

Понятието „цветотерапия” произлиза точно от тази връзка между 
емоциите на човека и цветовете. А науката за тази терапия във 
вида, в който я познаваме сега, води началото си от 1877 г, когато 
английските учени Даун и Блунт откриват лечебния ефект на 
ултравиолетовите лъчи. С тяхна помощ успешно са лекували някои 
кожни заболявания и рахит. 

 

Някои от способите на цветотерапията изискват специални 
устройства и тяхното приложение по време на бременност е 
противопоказно. 

 

Това, което може да направите е много лесно и може да го 
практикувате където и да сте. Затворете очи и си представяйте в 
продължение на няколко минути избрания цвят. Това е прекрасен 
начин да се отпуснете и да си починете, докато сте вкъщи, на 
работа или някъде сред природата. 

 

Ето кои цветове и по какъв начин могат да се използват по време на 
бременността: 
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Оранжево 

Използвайте този цвят за да стимулирате емоционалната, 
физическата и сексуалната енергия. Тъй като оранжевото помага 
при депресии, може да гоизползвате и за повдигане на духа. 
Представете си, как вдишвате дълбоко оранжев поток от въздух. 

 

Оранжевото дава резултат и при риск от спонтанни аборти. 
Опитайте се да визуализирате поток с оранжев цвят, който 
преминава през тялото ви и изтича през стъпалата ви в земята. 

 

Ако към края на бременността имате притеснения за недостатъчно 
количество кърма, може да стимулирате лактацията, като си 
представите че стоите под оранжев водопад. 

 

Имайте предвид следното правило: препоръчва се упражненията с 
този цвят да се правят сутрин или през деня. Вечер, силната му 
енергия може да ви докара безсъние. 

 

Жълто 

Използва се за насърчаване на самоконтрола, ясната мисъл, 
вътрешната сила и оптимизмът. 

 

Зелено 

Това е цветът на свежестта, прераждането, израстването. Зеленият 
цвят е добър за носене по време на бременността, тъй като помага 
за неутрализирането на стреса и напрежението и освобождава от 
поддтисканите емоции и страхове.    

 

Синьо 

 Използва се за понижаване на високото кръвно, успокоява при 
превъзбуда и способства за възстановителния сън. Ако страдате от 
безсъние, затворете очи и си представете как вдишвате дълбоко 
този наситен цвят, докато изпълни цялото ви тяло. Може да 
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използвате за спалнята си бельо в синьо и бяло или да си сложите 
нощна лампа със син абажур. 

 

Небесносиньо 

Този цвят ще ви е полезен, ако изпитвате страх и безпокойство. 
Изрисувайте в съзнанието си син дъжд, как се къпете в него и как 
облива цялото ви тяло. 

 

Индиго 

 Помага да успокоите гнева, да понижите напрежението и да 
превъзмогнете някаква зависимост. 

 

Как да използвате цветовете и цветотерапията по 
време на бременността? 

 

-       Обградете се със зелени растения; 

 

-       Носете зелено възможно най-често; 

 

-       Боядисайте спалнята си в нежно синьо и зелено, за да 
подобрите съня си; 

 

-       Използвайте топли, слънчеви цветове за дневната, за 
повишаване на енергията и тонуса ви; 

 

-       Носете жълто, когато усетите нужда да повишите вътрешната 
си сила; 
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-       В моментите, в които се чувствате под стрес или напрежение, 
отпуснете се и визуализирайте успокояващи цветове. Представете 
си как ви обгръщат, заливат и изпълват тялото ви. 

 

Цветотерапия и приложението й у дома 
 

У дома човек прекарва най-много време и затова той е чудесен 
терен за прилагане на цветотерапия. С подходящите цветове 
можете да активирате енергията си, да успокоите ума си, да спите 
по-добре и дори да регулирате теглото си. А ето и как да действате, 
за да постигнете вътрешна хармония. 

 

 Подбирайте разнообразни по цвят плодове и зеленчуци 
 Сменете спалното бельо с цветове, които ви носят мир и 

релаксация 
 Освежете дома си с подходящи мебели и боядисайте стените 

в меки тонове 
 Проучете пазара за лампи, които излъчват различна светлина 
 Носете дрехи и бижута според настроението и в подходящите 

цветове, когато сте навън. Неподходящият избор може да ви 
действа зле. 

 

Като част от алтернативната медицина, цветотерапията може да 
промени живота ви. Дайте й шанс и се убедете до каква степен 
цветовете около и върху вас са фактор за добро здравословно 
състояние! 
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Цветовете са връзка с невидимото 

 
 

Те са мост между съзнателните ви стремежи и несъзнаваното 
огромно разнообразие от ресурси, с помощта на които стремежите 
ви могат да бъдат постигнати. 

 

Те са много повече от красиви тонове. Всеки цвят натиска 
определен клавиш в душата ви и съчетавайки различните цветове, 
във всеки един миг вие композирате нови и нови мелодии. А те не 
са нищо друго освен проявените на физическо ниво събития, 
ситуации и отношения. 

 

Можете съзнателно да влияете върху физическото измерение 
извиквайки от невидимото онази музика, която ще ви донесе здраве, 
благополучие,любов и успех. 

 

Можете съзнателно да въздействате с нужния цвят върху нужния 
елемент – чакра, орган, емоция, за да получите желания от вас 
резултат в работата, в изцелението – вашето собствено или на друг 
човек, или в бизнеса и финансите. 

 

Ето например един шеговит начин (който обаче си работи много 
сериозно) да увеличите парите си. Завийте няколко банкноти в 
зелена кърпа или салфетка и оставете някъде, където растящата 
луна да ги „вижда”. Зеленият цвят кара да „расте” всичко, до което 
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се докосне! След 3-4 дни ги вземете и похарчете с радостно 
чувство, че парите ви се „размножават”! 

 

Цветовете са най-достъпния начин, както разбрахте, и за хора без 
особена подготовка в света на енергиите, който пронизва всичко, да 
се научат да сътворяват това, което искат да преживеят. 

 

Повечето от онова, което научаваме за околния свят, научаваме 
благодарение на нашите сетива. Във всеки един миг, те ни доставят 
огромно количество информация- зрителна, слухова сетивна, 
тактилна – под формата на усещания. Така ние съставяме 
картината на нашите възприятия, която впоследствие запаметяваме 
или оставяме да се разсее в пространството. 

 

Онова, което сме запаметили, подсъзнанието складира като 
житейски опит и вади от „чекмеджето” всеки път, когато ни е 
необходимо. Ето защо, ние вярваме на своите сетива като на наши 
пътеводители и се осланяме на тях напълно, без да вземем под 
внимание, че те са чисто физически и имат достъп само до 
физическата част на всичко онова, което в действителност ни 
заобикаля. Те, обаче, могат да се превърнат и в мостове към една 
друга, невидима реалност, не по-малко действителна и обозрима по 
различен начин. И твърде често, тези мостове са обагрени в 
красиви, ярки и силно въздействащи ни…цветове. 

 

Именно окото е удивителният апарат, с помощна на който у нас 
постъпва огромно количество информация – за форми, нюанси и 
размери. 

Известно е, че всеки обект, независимо дали е до нас или на хиляди 
километра от земното кълба излъчва или отразява светлина. Ако си 
припомним училищната физика, светлината, това са 
електромагнитни вълни с различна дължина. Окото е снабдено с 
апарат за пречупване на светлината, който формира оптичното 
изображение на обекта и го насочва към светлочувствителната 
обвивка- ретината. Различните дължини на електромагнитните 
вълни на светлината се възприемат като цветове. А те, както е 
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известно от дълбока древност, влияят върху здравето и живота ни 
много повече, отколкото си мислим. 

 

Целта на онлайн курса по цветотерапия е да ни научи да познаваме 
различните въздействия на цветовете и да ги използваме, за да 
подобряваме житейските си обстоятелства и взаимоотношенията 
си. 

 

За да можем да правим това, на първо място е необходимо да се 
погрижим за изключително ценния, фин и уникален зрителен 
апарат. 

Давайте почивка на очите си! Особено ако работите на компютър, 
много четете или пишете, но дори и с други дейности да сте заети, 
изпълнявайте няколко прости упражнения, за да имате здрави очи. 

На всеки два часа превключвайте от близко гледане към далечно. 
Друго полезно нещо е да затваряме очи от време на време за 1-2 
минути, а после пак за толкова време да мигаме бързо. Може да 
разтриете длани една в друга и да похлупите с тях очите и да 
задържите така, усещайки как от дланите топлината прониква в 
очите ви. 

 

Снабдете се с едноцветни тъкани и ги гледайте- всеки цвят по две 
минути. На един сеанс са достатъчни два цвят. 

 

Можете да съобразите цвета с тези взаимовръзки: 

Червеният цвят поддържа остротата на зрението. При атрофия на 
зрителния нерв ще помогнат оранжево и жълто. При късогледство 
са добри зеленият и небесносиният, а при катаракта и глаукома – 
синьо и виолетово. 

 

Така ще се научите и по-лесно да визуализирате съответния цвят. 
Визуализацията е основно умение, което ще усвоим на курса по 
цветотерапия и с което ще работим доста често. 
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Онлайн курсът по цветотерапия ще ви срещне с една магия, 
която може да промени живота ви!  Прочетете повече за него на 
сайта www.poznanieto.net. 

 

 

Надявам се, че успяхте да се „сприятелите” с цветовете. 
Концентрирахте се върху тях, медитирахте, постарахте се да 
усетите тяхната енергия и характер. 

 

Разбрахте, че един от най-мощно въздействащи ни цветове е 
синият. Освен всичко останало, той е свързан и със 
свръхестественото и с развитието на интуицията. Под 
въздействието на този цвят човек по-лесно възприема различните 
видове самовнушения. 

 

Затова, когато искате да работите с определени утвърждения, 
напишете ги върху синя хартия, или просто визуализирайте този 
цвят, когато ги използвате! 

 

     Сега искам да ви приканя да помислите за своя любим цвят. Той 
е „изборът” на вашето подсъзнание за това, какво на този етап е 
важно за вас като информация, послания и препоръки. „Вслушайте 
се” в гласа на своя любим цвят и вижте какво познание можете да 
извлечете за себе си от дадените по-долу характеристики. 

 

Продължавайте с упражненията за концентриране върху 
определени цветове и тяхното визуализиране. Колкото повече 
напредвате в този процес, толкова по-силно ще бъде въздействието 
на съответния цвят в живота ви и толкова по-ясно ще долавяте 
тайните напътствия, които носят цветовете за вас. 

 

 И така, ако вашият любим цвят е: 
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Червен цвят 

 

Иска ви се да сте тонизирани, да изпитвате силни чувства, да се 
наслаждавате на енергията, която бушува в тялото и душата ви. Вие 
сте властни и избухливи. Стремежът към интензивно общуване 
нерядко измества интереса към по-спокойни удоволствия. Вие 
привличате хората с липса на егоизъм и с лекотата, с която 
притичвате на помощ. Природата ви е лидерска. От вас може да се 
получи добър ръководител. Но само в този случай, когато не давате 
прекалено много свобода на темперамента си. 

 

Розов цвят 

 

Вие сте емоционални, плахи и стеснителни. Но също така и 
чувствителни, и сексуални. Вълнувате се по най-различни поводи – 
и тъжни, и радостни. Но пък бързо се успокоявате. Вашата 
привлекателност е в наивността, която понякога използвате като 
лост за въздействие върху околните. Със сигурност мечтаете за 
голямата любов, която ще се появи изневиделица и ще изпълни 
целия ви живот. При това вашата любов трябва да бъде комфортна, 
а обстановката луксозна. Принцът на бял кон е добър само в 
мечтите ви. В действителност предпочитате добър бял (или розов) 
автомобил с внушителен шофьор. 

 

Оранжев цвят 

 

Вие сте страстна натура, обичате да мечтаете и да рисувате във 
въображението си най-различни картини. Със сигурност някои ваши 
фантазии (изглеждащи абсолютно нереални) са се осъществявали. 
Не се учудвайте, просто вие имате много добре развита интуиция. И 
чувствате какво може да се случи с вас в бъдеще. Вие сте 
целеустремени и честолюбиви. Умеете да се придвижвате към 
целта и да получавате резултати. Обичате да спорите, да играете 
опасни игри и да печелите. Не се увличайте от съревнования, 
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особено от тези, които се провеждат заради самите съревнования. 
Увличайки се от съперничеството, рискувате да обидите някого. 

 

Кафяв цвят 

 

Вие сте солидни, надеждни и уравновесени. Мислите много, 
решенията са ви претеглени, логични и умни. Избягвате 
многолюдните места, като предпочитате да сте вкъщи и на тихо 
място извън града. Вашата привързаност към семейството 
предизвиква уважение. Но се постарайте да не сте прекалено 
консервативни. Повярвайте, такъв подход към живота ви лишава от 
много, много удоволствия. 

 

Стремите се към почивка и отпускане, но работите много и затова 
рядко имате възможност истински да си поемете дъх. Постарайте се 
рационално да използвате свободното си време. Може би си струва 
някой почивен ден да се отложи чистенето, да се излезе сред 
природата, да се направи разходка в парка или да се спортува? 

 

Син цвят 

 

Вие сте скромен човек. Изморявате се бързо и често се нуждаете от 
хубава почивка. За вас е много важно да знаете мнението на 
околните за себе си. Това не е лошо, но не се стремете да 
изразходите последните си сили, за да се харесате на всички. 
Помнете, че това невинаги е възможно, а понякога и просто не е 
нужно. 

 

По природа вие сте актьор и в живота определяте роли на себе си и 
другите. Нерядко получавате овации от зрителите. Но понякога 
сцената ви се изплъзва изпод краката. Най – неприятни са самотата 
и емоционалната празнина. За да избегнете това, се постарайте да 
играете по – малко и да проявявате повече искреност по отношение 
на скъпите ви хора. Не очаквайте от другите прекалено много. 
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Научете се да откривате радостта в малките неща – усмивките, 
мислите, погледи, добрите думи. 

 

Небесносин цвят 

 

Вие имате деликатна и чувствителна натура. Обичате красотата, 
равновесието и радостта. Но неприятностите могат за дълго да ви 
извадят от равновесие. Не се страхувайте от неуспехи.Вие знаете, 
че унинието не е най – добрият съветник. Спомнете си за своите 
прекрасни качества и се постарайте да получите удоволствие от 
живота. 

 

Вие сте добър и внимателен човек. В любовните отношения почти 
нямате равен, защото сте готов да изпълните всякакви желания на 
партньора си. Вашата страст не изгаря, а грее равномерно и 
постоянно. 

 

Виолетов цвят 

 

Иска ви се да се намирате в центъра на спокойствието и 
хармонията. Избягвате конфликтните ситуации, заобикаляте тези, 
които се държат агресивно. Самите вие сте спокойни и 
уравновесени. Наистина, понякога се колебаете дълго, преди да 
вземете решение. Но затова пък то се оказва обмислено и 
сериозно. 

 

При цялото ви желание да бъдете винаги в относително 
спокойствие, вие обичате изненадите. Разбира се, радостните, 
вълнуващите. В това намира израз вашата невероятна 
чувствителност, готова да се отзове на всяка проява на 
необичайното. 
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Жълт цвят 

 

Иска ви се да отхвърлите всички окови и да станете свободен. 
Струва ви се, че заедно с независимостта ще дойде и щастието. Но 
помнете, че човек рядко е абсолютно независим от околните. Имаме 
семейство, работа, без които не можем да съществуваме. Затова се 
стремете повече към вътрешната свобода (интелектуална, 
творческа), отколкото към външната. Важно е да осъзнаете, че 
любовта, привързаността, приятелството не ви връзват. Напротив, 
именно те ви водят към щастието, което ни е така необходимо. 

 

В действителност вие имате всички качества, които ще ви помогнат 
да станете щастливи. Вие сте смели, общителни, умни. Вие се 
харесвате на околните. Имате голям творчески потенциал. Умеете 
да работите и да постигате резултати. Често Фортуна е на ваша 
страна. Така че действайте, а не мислете за препятствията, които 
биха могли да се изправят на пътя ви към целта. 

 

Зелен цвят 

 

Във вас е силен стремежа към самореализация. Вие се страхувате 
от чуждо влияние, но се стараете сами да влияете на околните. 
Самолюбиви сте. Считате, че именно вие сте образецът в много 
области на живота. Грешката ви е в това, че искате да пригодите и 
другите към своето мерило. А това, уви, невинаги е възможно. 
Научете се да приемате околните такива, каквито са. Свикнете да 
изслушвате внимателно мненията на събеседниците. По-малко 
критикувайте и повече помагайте, при това без да очаквате отплата. 

 

Вие сте късметлии и сте способни да постигнете големи върхове в 
кариерата си. Семейството ви ще бъде доволно от материалното 
благополучие, което ще му осигурите. В личния живот ще ви бъде и 
хубаво, но и сложно. От една страна, вашата деликатна натура ще 
ви позволи да разговаряте с най-нежния език на любовта, от друга – 
вашето униние при даже най-малки разочарования,може да 
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изплаши партньора. Бъдете сдържани, не притискайте половинката 
си, не проявявайте капризи и наградата бързо ще се окаже в ръцете 
ви. 

 

Сив цвят 

 

Вие искате спокойствие. Външните въздействия ви изморяват и вие 
ги избягвате, понякога несъзнателно. Често ви е трудно да вземете 
сериозно решение. В такива ситуации не се вълнувайте, 
съсредоточете се и си помислете добре. Все пак вие умеете да 
мислите! Имате отлично развито логическо мислене, наясно сте с 
най-различни въпроси и умеете да правите изводи. Бъдете по-
смели и резултатът ще надмине всичките ви очаквания. 

 

Обичате реда, намирате мястото на всяка вещ. Вие сте скромни, 
незабележими, избягвате публичността. Всичко това само по себе 
си не е лошо, в известна степен даже хубаво. Но продължавайки в 
същия дух, вие рискувате да си спечелите репутация на досадник. 
Защо ли веднъж да не пробвате да промените нещо в себе си?Да 
облечете розова рокля или оранжев джемпър, да побъбрите със 
сътрудниците, да се изявите като организатор на вечеринката, да 
изненадате партньора си в интимния живот. Разбира се, за един 
миг, за една вечер нищо няма да се промени. Но планомерната 
работа над себе си понякога дава отлични резултати. Помнете това. 

 

Бял цвят 

 

Истинските любители на белия цвят, не са толкова много. Той се 
харесва на всички, но по-скoро в съчетание с други цветове. Вие сте 
един от малцината, за които белият цвят е предпочитан пред всички 
останали. По всяка вероятност вие сте противоречив, мечтателен и 
не създавате конфликти. Повече ви харесва уединението, отколкото 
шумното общество. Обичате да мечтаете за различни неща. 
Например, за необикновената любов. Между другото, в тази насока 
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вие не само мечтаете, но и работите активно. И даже постигате 
добри резултати. 

 

Отношението на околните към вас е доста сложно. Несъмнено, вие 
сте чувствителни и способни на съпреживяване. Умеете да пазите 
тайни. Но понякога проявявате странно безразличие, точно когато 
от вас очакват реална помощ. Вашата задача е самоопределението. 
Постарайте се да анализирате и разберете себе си, открийте нещо 
важно, способно да ви отдели от тълпата. 

 

Когато се запознаете с посланието, което носи за вас вашият любим 
цвят, помислете как да го използвате на практика, за да 
подобрявате своето здраве и взаимоотношения. 

 

За домашна работа напишете от три до пет неща, които на практика 
ще предприемете, съобразно насоките на вашият любим цвят! Ако 
желаете, изпратете ми ги на имейла, а ако предпочитате нека си 
остане за вас, но важното е да го направите и да предприемете 
истински, действителни стъпки в посочените от вас области. 

 

 

Розовият акцент привлича Любовта 
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Влиянието на цветовете върху здравето и живота ни е известно от 
хилядолетия. От знаменитите лекари Авицена и Парацелз чак до 
наши дни, вибрацията, която даден цвят носи, се използва като 
лечебно средство. 

 

Можете да се научите да повлиявате болката, да забързвате 
регенерацията на тъканите, да усилвате паметта и още много други 
неща, като просто приложите един или друг цвят на определени 
места в тялото. Тези места може да са директно свързани със 
здравословния проблем, като например самото дясно коляно, ако 
там имате болка, а могат да са и зони на съответствия по су джок, и 
тогава ще въздействате върху проекцията на дясното коляно, която 
се намира върху ръката или ходилото. 

 

Може да въздействате с цвят, дори ако само го визуализирате. 
Всъщност „само” не означава по-слабо въздействие, даже напротив. 

 

Цветните визуализации са изключително мощни, продуктивни и 
ефикасни. Щом се научите да ги използвате, ще можете много 
лесно и бързо да се отървете от главоболието или умората. 
Влиянието на цветовете, обаче, съвсем не се изчерпва с аспекта на 
здравето. Специфичната вибрация, която отделният цвят носи, се 
отразява, а твърде често и определя, вашето настроение, чувства и 
дори намерения. 

 

 За да се убедите в това, може да направите едно просто 
упражнение, което се нарича „Пясъчен часовник”. Ако се чувствате 
уморени или твърде отпуснати и нямате желание за нищо, седнете 
някъде, където няма да ви безпокоят. Вдишайте и издишайте 
съзнателно няколко пъти, като се концентрирате върху това. 
Затворете очи и си представете един голям пясъчен часовник пред 
себе си. Горната му част е пълна с яркочервен пясък, който започва 
да се спуска надолу през тесния отвор. 
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Наблюдавайте движението му в продължение на поне 5 минути. 
Просто наблюдавайте, като се стараете да освободите ума си от 
мисли и да останете спокойни и отпуснати. Скоро ще усетите как 
червеното започва да ви изпълва. Оставете се на това усещане и 
когато прецените, че е дошло време, отворете очи. Ще се 
почувствате по-енергични, жизнени и работоспособни. 

 

Може да използвате това упражнение и когато ви предстои важна 
среща, за да активизирате своите вътрешни ресурси и да се 
представите по най-добрият начин. Ако усетите, че въздействието 
на червения цвят е твърде силно и малко ви напряга, може да 
използвате неговата разновидност – розовия. Той също ще повиши 
енергетиката, но ще направи това по-нежно и не така категорично. С 
времето ще се научите да преценявате и интуитивно от кой цвят 
точно имате нужда да поставите в пясъчния часовник. 

 

Ако сте настроени романтично пък и търсите такъв тип 
преживявания, заедно с тази визуализация, може да сложите и 
някакъв розов акцент в своето облекло. За дамите това може да 
бъде шал, бижу, камък, примерно розов кварц, или някакъв друг 
аксесоар. За мъжете най-подходящо би бил ключодържател на 
който сте закачили нещо в този цвят. Ако не искате това да се 
забелязва, можете да държите в джоба си предмет или кърпичка в 
розово. 

Розовият цвят привлича Любовта! 

Цветотерапията, както, надявам се, вече разбрахте, може да 
прилагате в най-различни ситуации и моменти, при това, без да се 
страхувате от странични ефекти или предозиране. 

 

Тя е напълно безопасен, естествен начин да се чувстваме здрави, 
спокойни и омиротворени. 

 

Магията на цветовете може да бъде с нас по много и различни 
начини. На първо място, това е оцветяването с флумастер по 
определени зони и проекции на ръцете и ходилата, свързани с 
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уникалната система за лечение и поддържане на здравето СУ 
ДЖОК. 

 

Друг начин е да използвате цветни салфетки, тъкани или хартии, за 
да си приготвяте цветни еликсири, или да подпомагате 
визуализацията на съответния цвят. 

 

И не на последно място, можете да използвате различно 
оцветените камъни и кристали, за да се свързвате със съответните 
енергии, необходими за вас или ваши близки в дадения момент. 

 

Така например, розовият кварц и планинският кристал могат да 
пречистят вашите енергийни тела от застойни процеси, както и да 
ви предпазят от вредни енергийни и психически въздействия. 
Розовият кварц, освен това, ще подобри вашия сън, ще ви помогне 
да отслабнете, ако имате нужда и ще привлече към вас Любовта. 

 

Може да разгледате Магическите бижута на Познанието (на 
сайта www.poznanieto.net) и да изберете за себе си онези 
кристали, към които ви насочва вашата интуиция. 

Там ще прочетете също за нашето предложение, което се нарича 
бижу „Само за мен”. Ако ни изпратите име, рождена дата и аспект 
от живота който искате да подобрите, или опишете с няколко думи 
за какъв проблем е нужно да се въздейства, ние ще приготвим 
гривна и или обеци специално за вашият случай и така, съчетавайки 
красотата на камъните с техните лечебни свойства, вие ще имате 
на разположение едно мощно средство за хармонизиране на 
тялото, душата и ума. 

 

Работата с цветовете можете да комбинирате и с различни 
медитативни техники. 

 

Ако още не сте медитирали и искате да се научите да правите това, 
или пък имате някакъв опит, но искате да го разширявате и 
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усъвършенствате, може да се запишете за онлайн курса по 
медитация „Силата в теб“ . 

 

Тук може да гледате откъс от него. 

 

А тук ще намерите БЕЗПЛАТНИЯ онлайн семинар „Медитацията – 
връзка с източника“. 

 

Ето и още допълнителна информация за въздействието с 
цветове. 

 

Когато работите с цветовете, имайте предвид, че Жълтият цвят 
помага активно на храносмилането и очистването на организма. 
Лекият слабителен ефект на този цвят се използва в 
цветотерапията от векове. Той е свързан непосредствено с 
работата на жлъчния мехур, стомаха и далака. Помага за 
укрепването на мускулните и нервните тъкани. Стимулира 
умствената дейност. Кожни болести, диабет и хемороиди се 
повлияват именно от този цвят. 

 

Не се прилага при депресия, тъй като при много активно 
въздействие, може да изтощи нервната система. И тук, както и във 
всичко друго, важна е мярката, разбира се. 

 

 

За всички цветове, имайте предвид някои общи препоръки като 
време на въздействие. Ако цветът въздейства около 15-25 мин. той 
хармонизира. При въздействие около 5 мин. – тонизира, а ако е над 
30 – потиска. 

 

За нивото на знанията, които до момента имате, добре е да 
използвате хармонизиращото въздействие. Що се отнася до 
останалите – тонизиране и подтискане, за да ги прилагаме с такива 
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цели, необходимо е да знаем в какви взаимоотношения влизат 
цветовете помежду си в зависимост от силата или слабостта на 
Петте Първоелемента, проявени в тялото и около нас. 

 

Петте Елемента –Дърво, Огън, Земя, Метал и Вода са известни още 
от древността. 

 

Когато древните Учители и Лечители разделили света на Пет 
големи категории, те направили това, за да се опитат по-
разбираемо за останалите да обяснят Мирозданието. Те дали на 
тези категории имената на природни материали и стихии. Така се 
появили Петте Първоелемента: Дърво, Огън, Земя, Метал и Вода. 

 

Това, обаче, не са съответните вещества, макар, че  включват и тях, 
но по-скоро, това са метафизически същности, зад които стоят 
реални сили и енергии. Именно тези енергии управляват КОСМОСА, 
ПРИРОДАТА И ЧОВЕКА. 

 

Всяко явление и процес в природата и човека могат да бъдат 
описани чрез тези Пет категории. Те имат своите съответствия в 
денонощния цикъл – например Дървото отговаря на утрото, в 
цикъла на човешкия живот пък съответства на детството, в 
годишния цикъл е Пролетта и т.н. 

 

Всеки орган и система в човешкото тяло също се отнася към някой 
от тези Елементи. Нещо повече – те могат да бъдат открити във 
всеки аспект на човешката жизнена дейност. Познавайки тези 
съответствия и съобразявайки се с тях, ние всъщност влизаме в 
резонанс с цялата Природа и так 

 

Нещо повече – те могат да бъдат открити във всеки аспект на 
човешката жизнена дейност. Познавайки тези съответствия и 
съобразявайки се с тях, ние всъщност влизаме в резонанс с цялата 
Природа и така започваме да плуваме по течението, а не срещу 
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него. По този начин и всяко наше намерение, независимо дали то е 
да отслабнем, да пречистим организма си или да оздравеем, 
получава мощната подкрепа на всички природни сили. Ние буквално 
се „вписваме” в този, установен от Духа, Божествен Ред  и така 
придобиваме и Неговата Сила. 

 

На всеки елемент съответстват определени дни, цветове, звуци, 
както и храни и физиологични дейности в организма, също така, 
органи, системи, меридиани… всичко намира съответствие в тях. 

Най-прекият път да засилим или охладим някой от тези елементи, 
като имаме предвид неговите характеристики и въздействие, 
разбира се, а не произволно, са цветовете. 

 

Именно затова, когато забележим торбички под очите, е нужно да 
помислим за меридиана на стомаха, чийто крайни точки се намират 
точно там, затова именно жълтия цвят може да ни помогне да се 
избавим от тях. 

 

И много други подобни взаимовръзки можем да се научим да 
правим, познавайки собствената си енергийна система и 
проявленията на Петте елемента в нашите тела! 

 

Върху това древно знание е изградена и 28 – дневната програма 
за отслабване и пречистване, основана на Петте елемента, 
която започва винаги на Новолуние. 

 

 Тези от вас, които желаят, могат да се запишат в изключително 
интересното обучение за Петте Елемента. То е онлайн, така че да 
можете да си го гледате и усвоявате в удобно за вас време. 

 

Вижте повече за онлайн семинара „Хармонизирай живота си 
със силата на Петте елемента“ на сайта www.poznanieto.net. 
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Използвани източници: 

http://www.zdravnitza.com 

http://www.az-jenata.bg 

http://purvite7.bg 

http://www.sense4style.com 

http://mimstips.com 

 

 

 

 

Търсете на сайта  

www.poznanieto.net: 

Онлайн курс по цветотерапия в три модула 

 

 

 

 

За контакти: 

Марияна Анастасова 

E-mail:marijanna@abv.bg 

Тел.: 0878 558810, 0884 740734 

www.poznanieto.net 

 

 


