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K A M E N Y  

L É Č E N Í  B A R V A M I

 Kameny a minerály jsou naší vášní a práce s
nimi nás baví. 

 
Každý kámen má svou duši a věříme, že na

každého z nás čeká ten pravý.
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Barvy se k léčení používaly již ve starověku,
dávno předtím, než byly jejich účinky na lidské
tělo teoreticky rozpracovány. Má své kořeny ve
starověkých civilizacích Egypta, Indie, Číny a
dokonce i zmizelé Atlantidy. V jejich kruhových
chrámech byly údajně zvláštní komory, kam se
lidé chodili léčit působením přirozeného světla a
křišťálu. Chrámy starých Egypťanů byly
postaveny tak, aby dovnitř mohly dopadnout
sluneční paprsky, které se pak využívaly k
léčení. Lidstvo odjakživa uctívalo slunce - jeho
světlo obsahuje všechny barvy spektra a lidé již
v nejstarších dobách znali jeho léčivé vlastnosti.

Pokračování na další straně

Dějiny léčení barvami



Dějiny léčení barvami

Ve středověku se léčba nemocí, nebo jakékoli
tělesné nerovnováhy řídila naukou o tělesných
šťávách. Podle ní existovaly čtyří hlavní tělesné
moky či šťávy - krev, hlen, žluč a černá žluč,
které odpovídaly čtyřem přírodním živlům -
ohni, zemi, vzduchu a vodě a byly rovněž
spojovány se čtyřmi vlastnostmi - teplem,
suchem, zimou a vlhkostí. Ke každé tělesné
tekutině se také vázala určitá barva, stavba těla
a povaha člověka. Věřilo se, že jestliže byly
tělesné šťávy ve vzájemném nepoměru, mohla
je uvést do opětovné rovnováhy léčba
příslušnou barvou.Tento druh léčby barvami byl
znám již lékařům ve starověku.

Pokračování na další straně



Hluboký účinek barev na naše chování, city a
náladu se odráží i ve výrazech, kterými
kořeníme i náš běžný jazyk. Podvědomě je
používáme, abychom lépe vyjádřili své pocity
nebo vysvětlili některé své reakce. Když se
odvoláváme na barvy, které si každý dovede
představit, vytváříme velice účinný způsob
komunikace. 
 
Uveďme si pár příkladů:
Zelený závistí znamená být v určitém
okamžiku citově nevyrovnaný. Zelená barva
se nachází uprostřed mezi mezi teplým či
červeným koncem barevného spektra a
chladným či modrým koncem, a jako taková
mezi nimi udržuje rovnováhu.

Psychologie barev



 
Vidět rudě znamená, že popisujeme
okamžitou reakci, která znamená zlobu nebo
útočnou náladu. Toto spojení je v nás hluboce
zakořeněné. Kdyby naši předci nečelili
každému nebezpečí  s vůlí bojovat nebo se
silou a schopností rychle utéct, dnešní doby
bychom se nedožili.
Bílý jako křída se často používá k popisu
pocitu ochromujícího strachu a hrůzy, kdy
člověk není schopen hájit sebe ani  druhé.
Blues, když říkáme, že máme blues, máme na
mysli, že se cítíme osamělí a stahujeme se do
sebe.

Psychologie barev



Astrologie pracuje s 12 znameními
zvěrokruhu, deseti planetami a čtyřmi živly -
ohněm, vzduchem, zemí a vodou. Oheň je
spojován s červenou barvou, země se
zelenou, voda s modrou a vzduch se žlutou
nebo světle modrou. Planety procházejí
znameními zvěrokruhu, která se podle živlů
dělí na ohnivá, zemská, vzdušná a vodní.
Astrolog může sestavit váš horoskop a říci
vám, jaké planety se nacházejí ve vašem
znamení či živlu a na základě toho určit barvy,
které u vás převládají nebo kterých se vám
naopak nedostává.

Astrologie a barvy



Barvy a planety:
Mars je planeta činu, útoku a války. Je
jednoznačně rudá.
Slunce představuje mužskou či aktivní
energii. Je zlatavě žluté a protože jeho energie
je horká a prudká, je nebezpečné vystavovat
se jeho záření dlouho. 
Měsíc je naopak ženskou či přijímací energií.
Je stříbřitě bílý a v jeho úsvitu můžeme hledat
únik z všedního světa a toužit po jiné
skutečnosti.
Venuše je planeta lásky, krásy a umění. Je
zelená,což je barva růstu, úrodnosti a
rovnováhy.
Merkur planeta mysli a komunikace. Je
obvykle zobrazována jako světle modrá, nebo
žlutá (barva intelektu).

Astrologie a barvy



Jupiter je planeta rozmachu a přízně osudu.
Má purpurovou barvu.
Uran je planetou nových myšlenek, zvláště
těch, které zpochybňují status quo. Má
nebesky modrou barvu.
Pluto je planetou, která panuje nad všemi
věcmi, které si nechceme připustit: potlačené
city, skrytá tajemství a temné vášně. Je
pochopitelně černá.
Neptun vládně nad všemi věcmi související s
vodou, city a duchovním vývojem. Jak se dá
očekávat, je tmavě modrá.
Saturn je planeta práce, zodpovědnosti a
povinnosti. Přísluší ji hnědá nebo černá barva.
 

Astrologie a barvy



Sedmi viditelným barvám spektra - červené,
oranžové, žluté, zelené, modré, indigové a
fialové, se říká sedm paprsků. Těchto sedm
paprsků odpovídá sedmi čakrám, neboli
energetickým centrům v těle člověka, a na
duchovní rovině symbolizuje kosmické síly,
které představují různá evoluční stádia v
dějinách lidstva.  7 paprsků je též spojováno
s různými vlastnostmi, které všichni ve větší
či menší míře máme. Většina z nás je
směsicí několika paprsků.

7 paprsků



Vlastnosti paprsků:
 
                   KLADNÁ          ZÁPORNÁ
 
Červená       Síla                   Surovost
Oranžová     Přijímání         Lhostejnost
Žlutá            Rozum                 Chlad
Zelená         Vcítění       Zahledění do sebe
Modrá          Spravedlnost  Nesnášenlivost
Indigová       Zbožnost          Sebeklam
Fialová         Mysticismus     Domýšlivost

7 paprsků



Polodrahokamy a drahokamy patří k
minerálům, které tvoří zemskou kůru. Lidé
odjakživa byli fascinováni jejich krásou a
věčností jejich existence. Dávali jejich
nošením najevo své postavení, věřili, že
přinášejí štěstí, ale především si jich vždy
cenili pro jejich léčivé účinky.Jsou součástí
mýtů a pověstí, a některé z nich se staly
legendou samy sobě. Jako slavný diamant
Koh - i - noor, jehož název doslova znamená
hora světla a který má 108,8 karátů.
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Až si pro sebe budete vybírat vhodný minerál,
poslouchejte raději svou intuici a nenechte se
zviklat tím, co vám doporučuje někdo jiný.
Když vejdete do obchodu, kde se kamínky
prodávají, budete nejspíš tím množstvím
zahlceni a nebudete vědět, na který se dříve
podívat. Budete - li se ale soustředit na to,
proč jste přišli, začne k vám některý z kamenů
,,mluvit´´. Vybere si vás z davu sám. Vybraný
kamínek můžete nosit volně u sebe, nebo
umístit volně na různá místa doma nebo v
kanceláři. Léčivá moc drahých kamenů
spočívá částečně i v jejich barvě. Může to být
právě jeho barva, která k vám promlouvá.

Drahé kameny a barvy



Drahé kameny a barvy

Jestliže se Vám líbí některý z červených
kamenů, například Granát, Karneol či Achát,
možná třeba potřebujete trochu červené
energie, třeba proto, že jste chudokrevní, cítíte
se unavení nebo je vaše základní čakra
oslabená. Červené kameny nás povzbuzují a
motivují. Králem červených kamenů je
samozřejmě Rubín, který má moc léčit tělo i
ducha. Nejznámějším oranžovým kamenem je
Jantar, který podporuje zdraví a duševní
pohodu a ochraňuje před negativními vlivy, jak
z okolí, tak zevnitř nás samotných. Žlutý Citrín
zase povzbuzuje mysl a komunikaci s
ostatními. Měli byste jej mít v pracovně, kde
píšete nějakou zprávu nebo článek a
potřebujete mít jasné myšlenky.



Drahé kameny a barvy

Zelená je barvou srdeční čakry, proto mohou
zelené kameny pomoci se srdečními
problémy, ať už u tělesného, nebo citového
rázu. Smaragdový nebo nefritový náhrdelník
na hrudi vám umožní se otevřít ostatním beze
strachu a zábran. Safír a jeho modrá odrůda
se cení nejvýše. Připisují se jí vlastnosti jako
je pravda, četnost a moudrost. Akvamarín
zase navozuje mír duše, kromě toho sráží
horečku a zklidňuje podráždění kůže. S
fialovou barvou je nejčastěji spojován
Ametyst, který přetváří a povznáší duši. Dáte -
li si jej večer pod polštář, bude se vám lépe
usínat. Podrobnější popis všech kamenů máte
přehledně k dispozici na našich stránkách
www.kouzelnekameny.cz.



Kde nás ještě hledat...
F A C E B O O K
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