
˚yjemy w oceanie barw, które majà na nas okreÊlony
wp∏yw. Wszystko, co odbieramy swoim wzrokiem, jest
kolorem. PodÊwiadomie ka˝dy z nas zdaje sobie spraw´
z si∏y barw. U˝ywamy przecie˝ takich okreÊleƒ, jak: „zie-
lony z zazdroÊci”, „czarny piàtek”, „patrzeç przez ró˝o-
we okulary” i mnóstwo innych. W ca∏ej historii ludzkoÊ-
ci kolor odgrywa∏ wa˝nà rol´. Izaak Newton w 1665 r.
odkry∏, ˝e Êwiat∏o sk∏ada si´ z kolorów. Za pomocà
pryzmatu podzieli∏ bia∏e widmo Êwiat∏a na siedem barw:
czerwonà, pomaraƒczowà, ˝ó∏tà,  zielonà, niebieskà,
indygo i fioletowà. 

Fenomen stymulacji i leczenia kolorem polega
na tym, ˝e ka˝dy kolor emanuje okreÊlonà energià.
Energetyczne zastosowanie kolorów w procesie terapii
staje si´ coraz bardziej popularne. Poj´cie energii nie
jest ju˝ dziÊ mistykà, choç wielu te zjawiska jeszcze w
ten sposób kojarzy.  Jest ono oczywistà prawdà, wspartà
dog∏´bnymi badaniami fizyki kwantowej. Zrozumienie
koloru otwiera nowy wymiar naszej ÊwiadomoÊci;
pozwala diagnozowaç, wspieraç rozwój i leczyç.
Kolor oddzia∏uje na nastrój, emocje i zachowanie.
Na przyk∏ad czerwony kojarzymy z gniewem i z∏oÊcià;
niebieski ze spokojem i odpr´˝eniem, a ˝ó∏ty z jasnoÊcià
umys∏u. Przy pomocy kolorów mo˝emy dokonaç
pozytywnych i trwa∏ych zmian w naszym funkcjo-
nowaniu. Mo˝emy zwi´kszyç swà energi´ fizycznà i du-
chowà, nadaç równowag´ otoczeniu. Pomimo du˝e-
go sceptycyzmu medycyny konwencjonalnej, korzysta
ona bardzo wyraênie z energii kolorów, mi´dzy innymi
z tzw. spektrum  Êwiat∏a podczerwonego i nadfioleto-
wego; nie bez powodu Êciany wi´kszoÊci sal szpitalnych
pomalowano na kolor zielony.

G∏ównà zasadà uzdrawiania kolorem jest przekaza-
nie cia∏u dodatkowej dawki wybranego koloru. Theo-
philus Gimbel - jeden z terapeutów wykorzystujàcych
si∏´ koloru, na podstawie swych badaƒ udowodni∏,
i˝ kolory przywo∏ywane poprzez wizualizacj´, wywo∏ujà
okreÊlone stany emocjonalne w zale˝noÊci od potrzeb
i dysfunkcji dziecka. Podstawowe zastosowanie kolo-
rów w pracy wizualizacyjnej, a zatem wyobra˝eniowej
to: w celu koncentracji - ˝ó∏ty, w celu pobudzenia
- czerwony, celem zrównowa˝enia i wyciszenia -
niebieski, celem wyciszenia- zielony. Wykorzystanie
mocy kolorów mo˝e byç w praktyce bardzo proste:
prosz´ na przyk∏ad stosowaç ˝ó∏ty obrusik podczas od-
rabiania zadaƒ domowych z dzieçmi, dzieci nadpobu-
dliwe otoczyç kolorem zielonym lub niebieskim; a kie-
dy czujemy spadek energii zastosujmy kolor czerwony.
W terapii z dzieçmi z ADHD metoda pracy z kolorem
przynosi nieprawdopodobne efekty. Musi jednak byç
procesem d∏ugoterminowym. Kolor mo˝e funkcjonowaç
jako doraêna pomoc w wielu chorobach lub te˝ wspo-
magaç medycyn´ konwencjnalnà w ich leczeniu. Doro-
thy Sun opracowa∏a poradnik dotyczàcy zastosowania

kolorów w okreÊlonych dolegliwoÊciach zdrowo-
tnych. Przyk∏adowo, kolor niebieski mo˝na stosowaç
w przypadku nast´pujàcych dolegliwoÊci: ból g∏owy,
pleców, uszu, wysokie ciÊnienie krwi, grypa, goràczka,
kaszel, l´ki, napi´cie, przem´czenie, stany zapalne gór-
nych i dolnych dróg oddechowych. Barwa ˝ó∏ta mo˝e
pomóc przy: zatruciach pokarmowych, stwardnieniu
rozsianym, dystrofii mi´Êni, schizofrenii, reumatyzmie,
cukrzycy oraz chorobach wàtroby. OkreÊlone barwy
mo˝na wizualizowaç, zawieszaç w zasi´gu wzroku lub
te˝ owijaç si´ materia∏em bàdê nosiç ubranie danego
koloru.

Wyobra˝enie sobie wybranego koloru, b´dàc w sta-
nie relaksu, przynosi konkretne fizyczne, emocjonalne
i psychiczne reakcje. Przedstawiam prostà technik´
samouzdrawiania. Dzi´ki niej w ka˝dym miejscu,
w ka˝dej chwili mo˝emy zapanowaç nad swomi nega-
tywnymi emocjami poprzez wyobra˝enie sobie i uto˝-
samienie si´ np. z kolorem zielonym. W wyobraêni na-
le˝y przenieÊç si´ do pi´knej, zielonej krainy. Wdychajàc
powoli nosem uspokajajàcà, ∏agodnà energi´ zieleni,
wype∏aniamy nià ca∏e cia∏o. A z ka˝dym mocnym wy-
dechem - przez usta uwalniamy si´ od negatywnych
emocji. Takich çwiczeƒ jest mnóstwo.

Co ciekawe, okazuje si´, ˝e równie˝ daltoniÊci wy-
kazujà takie same fizjologiczne zmiany pod wp∏y-
wem dzia∏ania danego koloru. Dzieje si´ tak, poniewa˝
czujniki w oku odbierajà informacj´ od promieniujàcych
êróde∏ energii i przekazujà jà poprzez przysadk´ mózgo-
wà do szyszynki. Innymi s∏owy „widzimy” tak˝e gruczo-
∏ami. Ró˝ne kultury, religie czy terapie na swój sposób
odmiennie interpretujà kolory. Dr Max Lusher - nauko-
wiec badajàcy od wielu lat terapeutyczne oddzia∏ywanie
kolorów - wyjaÊnia: Dzisiaj po wielu tysiàcach testów
z kolorami przeprowadzonymi w Ameryce, Europie,
Afryce, Japonii i Australii wiemy, ˝e ka˝dy konkretny
kolor wywo∏uje takà samà reakcj´ ka˝dej osoby bada-
nej, bez wzgl´du na jej pochodzenie kulturowe. Poma-
raƒczowoczerwony kolor pobudza, a ciemnoniebies-
ki uspokaja ka˝dà badanà osob´. I w tym tak˝e tkwi
uniwersalna wartoÊç psychologii kolorów. Trzeba mieç
na uwadze, ˝e postrzeganie koloru jest produktem pra-
cy mózgu. A ten w ka˝dym przypadku jest inny.

Zach´cam wszystkich do pog∏´bienia wiedzy doty-
czàcej oddzia∏ywania kolorów na nasze emocje i zacho-
wanie. Zrozumienie koloru umo˝liwia zrozumienie
energii, a co za tym idzie zainicjowanie zmian w ˝yciu
naszym i naszych bliskich. Niech przewodnikiem w Êwie-
cie kolorów b´dzie intuicja wsparta wiedzà.
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