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Рисуването е изкуството на астралния свят, на цвета на
пространството (без време), едновременно едно до друго – на
чувствата, желанията, контрастите и инстинктите. Когато
рисуваме, наистина забравяме за всичко, потапяме се в един
друг свят, унесени от творческия процес. Артдиагностиката е
важна и съпътстваща част от терапевтичния метод на
арттерапията чрез изобразителното изкуство. Всяка рисунка е
МОМЕНТНО СЪСТОЯНИЕ и показва скритото в нашето
несъзнавано. Артдиагностиката се състои в умението да четем
символите, цветовете и структурата на композицията както и
размерите. Артдиагностиката е изключително отговорна
работа, защото показва състоянието на подсъзнанието. Това,
което е дълбоко вътре в нас. Често се изненадваме когато
видим резултата на хартията. Рисунките във времето се
променят, но винаги има повтарящи се елементи характерни
за същността на автора им. Често показват и интенция за
заболявания, както и предпоставка за събития. За това е
изключително отговорна работа за извършването на качествен
анализ. Винаги се взима предвид диалога между цветове,
линии, символи, композиция. Винаги се иска и обратна връзка
от автора, защото идеята, която е вложил е важна за
диагностиката.
Темите за рисуване могат да бъдат свободни
или предварително определени.

Рисуването развива сензорно-двигателната координация. Неговото
достойнство се състои във факта, че изисква координирано участие на много психични
функции. Рисувайки, клиента дава израз на своите чувства, желания, мечти, възстановява
отношенията си в различни ситуации и болезнено влиза в контакт с някои объркващи,
неприятни, травматични образи. По този начин рисуването действа като начин за
разбиране на способностите и заобикалящата го реалност, като начин за моделиране на
взаимоотношения и изразяване на различни видове емоции, както положителни, така и
отрицателни. За това рисуването се използва широко за облекчаване на психическия
стрес, стресови състояния и коригиране на неврози и страхове.
При какви обстоятелства се провежда картинна терапия? Когато имаме:
- трудности в емоционалното развитие;
- действителен стрес;
- депресия;
- емоционална депривация на клиента;
- преживявания от емоционално отхвърляне;
- наличието на конфликти в междуличностните отношения;
- недоволство от семейната ситуация;
- ревност;
- повишена тревожност;
- страхове;
- отрицателна самостоятелна концепция;
- ниско, дисхармонично, изкривено самочувствие;
- ниска степен на самоприемане.
Има две форми на терапия с картина: пасивна и активна.
В пасивна форма клиента консумира произведения на изкуството,
създадени от други хора: изследва картини. А активната е когато той самият
създава продукти на творчеството: рисунки, скулптури и др.

Проективната рисунка се счита от някои автори като спомагателен метод в
груповата работа. Тя ви позволява да диагностицирате и интерпретирате трудности в
общуването, емоционални проблеми и др. Темите на рисунките са избрани така, че
да предоставят на участниците възможност да изразят своите чувства и мисли
графично или в рисунка. Методът ви позволява да работите с чувства, които
субектът не разпознава по една или друга причина. Темите, предлагани за рисуване,
могат да бъдат много разнообразни и да се отнасят както до индивидуални, така и
към групови проблеми.
Обикновено темата за рисуване обхваща:
- собствено минало и настояще
(„Основният ми проблем е в общуването с
други хора“, „Ситуации в живота, в които се
чувствам несигурен“, „Моят обикновен ден“);
- бъдещи или абстрактни понятия („Кой
бих искал да бъда?“, „Три желания“, „Остров
на щастието“, „Страх“);
- отношения в групата („Какво ми даде
групата, и какво аз дадох?“, „Какво очаквах,
какво получих от общуването в групата?“).

Характеристики на класовете за деца в предучилищна възраст:
Превключване на вниманието.
вниманието
Децата в предучилищна възраст лесно се разсейват и бързо превключват
вниманието си. Тази функция трябва да се вземе предвид. За това психологът трябва да е
готов да предложи на детето няколко вида различни дейности на свой ред в помощ на
адаптацията. Задачите на психолога са да помага на децата да осъществяват контакт
помежду си и да разрешават конфликти. В творческия процес децата в предучилищна
възраст се подпомагат добре от упражнения по двойки, когато две деца заедно създават
„шедьовър“- аспекти на доверие. За това е необходим психолог, който да участва
директно в работата.
Терапевта е добре да направи всичко заедно с тях, като децата (да рисува,
извайва, завършва всички упражнения). Терапевтът, подобно на децата, върви по пътя, за
да сподели настроението си с тях. Малките деца са чувствителни към отношението си
чрез предметите, които им се предлагат. Боите, моливите и други предмети трябва да
бъдат красиви и светли. Това ще помогне на децата да се включат по-лесно в работата.
Без желание няма креативност, няма доверчив диалог. Ако детето не иска да бъде
ангажирано, задачата на терапевта или учителя
е да го насърчи да направи това.
Какво ще помогне?
- насърчаване и благодарност,
- личен пример,
- внушаващи и подтикващи въпроси.
Най-чести емоции при децата са радост,
тревожност, страх, агресия и др.

Как можем да разпознаем АГРЕСИЯТА
в детските рисунки? Ще се спра на найосновните символи в рисунките:
Символи показващи ТРЕВОЖНОСТ
предпоставка за Агресия:
Агресия
• Облаци, дъжд сняг, летящи птици –
тревожност, соматични реакции –
автоагресия;
• Човешка фигура без уста – тревожност,
страх, депресия и т.н.
• Без крака – силна тревога и несигурност,
липса на воля.
• Без тяло – емоционално вълнение с остра
тревожност и страх от кастриране.
• Само един крак в рисунка на човек в
профил;
• Пропуснати очи – “не искам да видя”;
• Категоричен отказ да рисува човек;

•

Малка фигура разположена в поле
ляво-горе;

•

Замазване на лицето с цвят,
защриховане;

•

Рисуване на лунички, бенки, големи
очила;

•

Замазване, силно защриховане на
определени места по тялото;

•

Връщане, повтаряне на контура на
отделен елемент;

•

Детайлно рисуване на даден елемент
от фигурата;

•

Задраскване на цялата фигура или
нейна част;

•

Тъмни тонове на цветовете –
червено, черно; кафяво, тъмносиньо;

•

Силен натиск на рисувателната
фигура;

Символи показващи АГРЕСИЯ:
•

Зъби – открита агресия

•

Дълги ръце – открита агресия;
враждебни посегателства към другите;

•

Огромни ръце – агресивно, насочено
навън поведение; открита агресия,
склонност към кражби;

•

Крака притиснати един до друг –
притеснение заради сексуално
посегателство от други;

•

Полови органи – открита агресия;
изключително разстроена
индивидуалност (аутизъм);

•

Фигурата заема изцяло централната
колона;

•

Средна до много голяма фигура;

•

Тъмни, заплашителни или изпъкнати
очи;

•

Кръстосан поглед;

•

Коса като бодли;

•

Подчертани ноздри;

•

Липсващ или къс дебел врат;

•

Масивни рамене и мускулести ръце;

•

Дълги ръце, стигащи до коленете на
фигурата;

•

Големи длани – по-големи от лицето;

•

Вдигнати на горе ръце;

•

Ръце стиснати в юмруци;

•

Дълги заострени пръсти или с остри
нокти;

•

Крака в поза “Л”;

•

Гола фигура; символно представяне
на гениталиите, подробно нарисувани
вторични полови белези;

•

Оръжие или предмет за нападение.

Сигурно ви се е случвало да си драскате едни и същи символи докато
говорите по телефона например!? Когато драскаме на листа хартия,
нашата химикалка е ръководена от подсъзнанието ни. А именно в него
се крият мислите и тайните, които контролират поведението ни.
Ето какво разказват някои от често
срещаните символи:
•

Фигури на хора – Ако рисувате малки хора,
най-вероятно се чувствате несигурни и
безпомощни или се опитвате да избягате от
отговорностите си. Създаването на малки
фигурки от чертички показва, че сте
емоционално нестабилни и искате да се
изолирате от останалите.

•

Очи – Рисуването на очи олицетворява
вътрешното Аз на човека. Големите очи
показват екстровертност, любознателност,
понякога и страх; взиращите се очи –чувство,
че някой ви наблюдава, мнителност;
затворените очи са индикация за това, че
отказвате да се вгледате в себе си, не искате
да видите някой или нещо.

•

Вашият собствен подпис – Хората, които се
подписват, обикновено са егоцентрични и
арогантни. Когато правите това, без да се
замислите – например по време на разговор или
докато се опитвате да разрешите проблем – говори,
че сте доста самовлюбени.

•

Кръгове и пръстени – Кръглите форми, които са
свързани или нарисувани една в друга, показват
нуждата за единство. „Чувствам се изоставен от
този свят“ – именно това говорят тези драсканици
за вас. Ако рисувате кръгове несъзнателно, найвероятно имате нужда от приятел или от малко
внимание. Но на един по-висш етап показват
завършеност, цялост.

Животни – Видът на животното може да разкрие доста
за вашите емоции и характер.
•

Тигър или вълк означава скрит или неизразен
гняв.

•

Лисица – най-вероятно искате да надхитрите някой.

•

Катерица – нуждаете се от грижа и защита.

•

Лъв – рисуват обикновено онези, които смятат, че
превъзхождат останалите хора.
Ако създавате едно и също животно по
няколко пъти, значи се сравнявате с него
несъзнателно и се опитвате да го имитирате.

•

Спирали и/или вълнисти линии –
Проблемите ви се проявяват в цикличноствъзходи и падения. Може би преживявате малка
емоционална криза, тъй като се тревожите
твърде много за нещата, които ви засягат.
Трябва да контролирате своето поведение, за да
избегнете потенциалните гневни изблици към
другите.

•

Диаманти – Имате ясно предначертани цели и
убеждения, рядко таите мнението си за себе си.
Инатливи и настоятелни сте. Обикновено сте
прекалено предпазливи и внимателни.

•

Стрели – Стрелите символизират посоката на
вашия живот. Ако сочат нагоре, вие сте
ориентирани към хората. В случай, че са надолу
– фокусирани сте върху себе си. Стрелка наляво
означава, че сте се вгледали в миналото, а
надясно – гледате към бъдещето.

•

Звезди – Искате да бъдете центъра на
вниманието. Всички погледи в стаята трябва да
са насочени към вас, независимо къде се
намирате. Стремеж за изява и положителна
оценка от другите, нужда някой да ни се възхити.

•

Шахматна дъска – Изглежда, че наскоро сте
се озовали в неприятна или неудобна
ситуация. Ако тези рисунки присъстват
постоянно по листовете хартия, най-вероятно
не можете да разрешите конкретна ситуация
или се опитвате да откриете своята цел в
живота и имате съмнения относно пътя, по
който сте поели.

•

Форми тип пчелен кошер – Вашата
основна цел е да поддържате мир и хармония
в живота си. Искате да водите улегнал живот и
може би да създадете семейство.

•

Цветя и слънце – Рисуването на цветенца и слънце, докато
говорите по телефона, показва, че сте доволни от случващото
се и най-вероятно фантазирате за нещата, които ви очакват за
в бъдеще. Тези драсканици показват едно позитивно
отношение към живота.

•

Кръстове – Това означава, че може би приключвате етап от
живота си и/или сте на кръстопът и търсите решение.

•

Малки къщи – Симетричните форми разкриват любовта към
реда и склонността ви да планирате внимателно всяко едно
нещо. Знаете много добре какво искате, наясно сте с целите си
и ще отстоявате мнението си независимо от всичко.

Когато линиите са накъсани показва, че имате несигурност по отношение
на даден въпрос, ситуация или относно себе си.
Когато са прави, ясни, отривисти и отчетливи – показва, че сте
категорични в своите решения, мнение и чувства. Наясно сте със себе си,
показател за решителност и добра самооценка.

Други важни белези за качествена диагностика е последователността на нарисуваните
елементи. Започваме и подреждаме винаги по приоритет.
приоритет
За някои тестове като “Нарисувай своето семейство”
семейство” например, е от изключителна важност
подредбата на членовете на семейството. Обикновено първи бива нарисуван или любимия
на детето човек или най-значимия член в семейството. Ако детето е пропуснало да
нарисува някого, това означава, че то не харесва този човек или усеща напрежение в
отношенията си с него. Себе си детето обикновено изобразява в центъра на рисунката,
което показва увереност, че то е обичано и ценено. И обартно – доказателство, че се
чувства изоставено и самотно, ако не се нарисува въобще. Ако на рисунката липсва някой
от семейството, не се колебайте да попитате детето, защо го е пропуснало. Този непълен
портрет е достатъчна причина за сериозни размишления. Колкото по-голям авторитет има
пред детето някой член от семейството, толкова по-едра е неговата фигура на
рисунката. Децата,
Децата, които се чувстват недооценени или отхвърлени рисуват себе
си мънички,
мънички а тези с прекалено високо самочувствие често едва побират себе си на
семейния портрет.

Когато в дома цари разбирателство и спокойствие членовете на семейството са
близо един до друг.
друг Обикновено детето рисува себе си близо до един от
родителите, което е знак, че то е по-привързано към него. Всеки предмет, който е
нарисуван между хората на картинката е символ на бариера в отношенията между
тези членове на семейството.
Всичко, което е важно за детето и което то обича е в топли тонове.
тонове Нещата, към които то
е привързано са в сочни и светли цветове.
Ако детето е нарисувало дрехите на някого в синьо – това означава, че то му има
безгранично доверие и с него се чувства комфортно и общува свободно.
Ако е в зелено – този човек е значим за детето и то много го уважава и обича;
– жълтият е доказателство за импулсивност и действие, също и авторитет;
– червеният – за агресия или страст;
– черният сигнализира за, депресивни състояния, печал, изолация, траур.

•

Ако отделните части на тялото са очертани грижливо с точни контури, това е
свидетелство за обич и привързаност. Обикновено децата рисуват родителите си по
този начин. Когато детето е наблегнало на повече детайли в собствения си образ, това е
свидетелство за самовлюбеност и особено внимание към собствения външен вид. До 4годишна възраст това се смята за нормално. Ако детето е нарусивало някого с
прекалено голяма уста, това означава, че този човек му прави прекалено много
забележки. Ако пък устата е твърде малка или изобщо липсва, това е знак, че детето
смята, че този човек крие чувствата си. Изображението на зъби е свидетство за открита
агресия, големите очи – за страх, а малките – за потайност. Дългите ръце, както и
пълното им отсъствие означават, че за детето този човек е твърде властен, дори
арогантен и психичически го натоварва. Късите ръце издават вътрешна слабост. Когато
детето е нарусувало себе си с вдигнати нагоре ръце, това показва, че то има желание да
се докаже пред останалите членове на семейството, но те не му обръщат достатъчно
внимание.

От значителна важност е и изборът на изразно средство.

Какво може да се използва:
използва:
•

Бои – водни, темперни, гваш, акрилни

•

Моливи

•

Фулмастери

•

Цветна хартия/ филц

•

Сухи или маслени пастели

ЗАБЕЛЕЖКА:
ЗАБЕЛЕЖКА: Всяка рисунка показва МОМЕНТНО състояние.

ВИНАГИ е добре да се иска обратна връзка от клиента, както и да бъде
съобразена календарната му възраст.
Тук ще разгледаме белези за тъга, депресивни състояния, обида.

Както вече споменах един от изразните средства за качествена
диагностика е- езикът на цветовете. Сега ще разгледам основните
цветовете в чист вид и техните производни или вторични.

Основни цветове
ЧЕРВЕН

ЖЪЛТ

СИН

Ето как се създават
цветовете:

Психологичния еквивалент на червеният цвят:
•

ЧЕРВЕНИЯ цвят наричат ВЪЗБУДИТЕЛ.
ВЪЗБУДИТЕЛ

Сферата на влияние на цвета се свързва най-вече с
половите органи и органите за възпроизводство и
сексуалността. В древността хората са го
свързвали с жизнената сила като символ на
енергията и силата на сътворението. Принцип на
Марс. Той носи утешение, мощ, победа,
превъзмогване. Във физическия свят червеният
цвят действа възбудително върху хората като
внася енергия, но засилва преди всичко борческите
и разрушителните инстикти. В психологически план
притежава силно очистващо действие – той ще ви
избави от тъгата и отрицателните емоции.
Мускулите също реагират на червено. Съдейства за
отпускане и при изтръпнали стави, особено на
краката; полезен е при паралич. От друга страна
спира възпалителните процеси. Засилва волята,
придава бодрост и настроение.
ВНИМАНИЕ:
ВНИМАНИЕ: Червеният цвят загрява, затова е
противопоказен при треска и висока температура,
както и при хиперактивност и хипертония. Може да
станете гневни и раздразнителни, ако прекалите с
цвета.

Чистият ЖЪЛТ цвят е ОБЩИТЕЛЕН.
ОБЩИТЕЛЕН.

Психологичния еквивалент на
жълтия цвят и неговите
вторични:

Той е ярък, слънчев и забавен, радостен и
плодороден, освежава като лимон и се използва
за стимулиране на мозъка, защото засилва
интелекта. Помага ни да мислим бързо, с ясна
мисъл за вземане на адекватни и навременни
решения, укрепва паметта и креативността.
Енергията на този цвят внася ътрешно равновесие
в мислите и чувствата. Той произвежда мир,
тишина и спокойствие. Въздейства на слънчевия
сплит, който има връзка със стомаха, черния дроб,
жлъчката и далака. Полезен е за кожата, нервната
система, подобрява зрението. Засилва развитието
на интелигентността и умствените способности.
Чрез него бързо се усвояват знания, придава
яснота и точност, събужда любознателност,
увереност. Почиства от токсини организма, помага
при запек и контролира теглото, освобождава от
течности. Доказано е, че жълтото укрепва
централната нервна система (ЦНС), като
предразполага към споделяне. Това е цветът на
радостта, веселието и смеха. Много дипломатичен,
конкретен и самообладан цвят. Засилва
концентрацията. Ако е приет в нечист вид,
произвежда болезнени телесни състояния.
Нарушава се и душевното равновесие, може да
доведе до депресия, свръхвъзбудимост и
изтощение.

Оранжевият цвят или
портокаловия е получен при
смесването на червено и
жълто.

ОРАНЖЕВ цвят,
цвят, или СЪЗДАТЕЛ.
СЪЗДАТЕЛ.
Полезен е при всякакви нарушения на дейността на
Стомашночревния тракт, лекува бъбреците, пикочния
мехур, надбъбречните жлези. Възбужда апетита
Стимулира апетита и помага в борбата с анорексията,
както и с чревните смущения, проблемите с дебелото
черво, нормализира хормоналния баланс и подобрява
общото състояние на тялото. Възвръща желанието за
живот след депресия, развод, загуба, шок, натрапливи
страхове. Помага при сексуални смущения, безплодие,
пречиства всяка система от слуз. Помага за укрепването
на имунната система, жизнеността, както и да бъдем
по-решителни и смели, ентусиазирани и спонтанни. Той
спомага за обмена на любов в партньорствата.
Установява здрава връзка с мъдростта и интуицията,
придружени с чувство на Удоволствие и радост.
Укрепва далака, панкреаса и помага за усвояването на
кислорода в клетките чрез процеса на дишане.
Възстановява подвижността на ставите, успокоява
мускулните спазми и укрепва белите дробове...
Нечистият портокалов цвят подхранва
самодоволството и егоизма.

ЗЕЛЕНИЯТ цвят е ПРОИЗВОДИТЕЛ.
ПРОИЗВОДИТЕЛ

Зеленият цвят е

Той въздейства най-вече на сърцето и сърдечния
получен при
енергиен център. Много продуктивен цвят, отнася
се и до бизнеса. Цветът предразполага към щедрост и смесването на
практичност. Зеленото е балансирано съчетание на жълто
и синьо. Съчетава в себе си жълтия символ на яснотата и
синия символ на мъдростта, затова носи растеж, развитие,
изобилие, благополучие, спокойствие, надежда, мир,
плодородие. Добър е при взимане на решения. Той е
вратата към свободата, освобождава от негативни емоции
– тъга, обида, ненавист, успокоява възбудата и
възстановява стабилността. Помага при клаустрофобии,
като разширява пространството. Зеленото е цвят на
Великите промени. Зеленото лекува сърдечни
заболявания, премахва главоболие, подобрява работата
на черния дроб и жлъчката, стабилизира кръвното и
успокоява нервите. Помага при клаустрофобия,
агорафобия, високо кръвно налягане, нервни тикове,
заекване, астма, колики, безсъние, изтощение, сенна
хрема, ларингит, язва и венерически болести. Тонизиращ
цвят, внася хармония във всичко. Но възприемем ли го в
нечист вид и вземе ли надмощие над другите цветове, той
се отразява зле върху човека, събужда в него
ревност, завист, суеверия, алчност, жажда за
прекален материализъм.

синьо и жълто.

Психологичния еквивалент
на синия цвят и неговите
вторични:

ЯСНОСИНИЯТ,
ЯСНОСИНИЯТ, или СВЕТЛОСИН цвят.
цвят.
Неговата дума е ТЪРСАЧ НА ПРАВДАТА.
ПРАВДАТА.
Цвят, който в своите по-високи трептения внася
духовен подем и разширяване на чувствата. Той
събужда най-възвишените чувства в човека, окриля
неговия идеализъм и вяра. Неговата сила е в
спокойствието и промяната. Понякога стремежът към
светлосиньото може да означава и жажда за
промени. Помага при стресови състояния и вълнения,
той може да понижи кръвното налягане. С негова
помощ лекуваме възпаления, спира кръвотечения,
облекчава болките при ишиас и язва на стомаха,
както и неволно напикаване. Ако искате да се
освободите от излишно тегло, този цвят също помага.
Доказано е, че той привлича твърде пълните хора,
защото ги успокоява и поощрява да приемат себе си
такива, каквито са. Цветът носи мир и
удовлетворение, от него лъха спокойствие,
увереност, предразполага към съзерцание и
размишления, отдих и отпускане, безсъние.
Приет в нечист вид или ако прекалим с него, той
произвежда съмнение, безверие и малодушие. Може
да ни стане студено и да почувстваме умора,
потиснатост, печал. Ако имате лошо
кръвообращение, ускорено дишане, астма или
парализа, настинка – НЕ ПОЛЗВАЙТЕ този цвят!

РОЗОВИЯТ цвят е вторичен на червения и
белия.
белия. Наричат го СЪСТРАДАТЕЛ.
СЪСТРАДАТЕЛ.
Това е цветът на романтиците, на хората, които имат

Останалите вторични
цветове

нужда от безусловна любов. Освен на състраданието,
розовото е цвят и на обичта, топлината, добротата,
приятелството, Великодушието, признателността и грижата.
Самият цвят освобождава тревогите и ги замества с любов,
успокоява, възстановява и утешава, подкрепя
толерантността и разбирателството. Помага за доброто
самочувствие, облекчава кризата на средната възраст,
освобождава стари модели и разбирания. Активира
интуицията и укрепва връзката с женската ни енергия.
Участва в Лечението на сърцето и сърдечни пристъпи и
стенокардия, помага при емоционален дисбаланс,
Храносмилателни проблеми, тревожност, травми, шок,
стрес, криза на средната възраст, артрит, проблеми с
китките, ръцете, коленете, глезените, стъпалата. Проблеми
с теглото, параноя, депресия, изтощение. Ако обаче
прекалите с розовото, може да
станете прекалено мечтателни и
сантиментални, наивни, със засилено
желание за контрол и свръхемоционални.

ЦИКЛАМЕНОРОЗОВ е цветът на найдълбокото вътрешно познание; истината,
яснотата и вярата. Този цвят събужда
вдъхновението и ви стимулира да се
свържете с висшия свят на духовните
водачи, ангели и светци, да се свържете с
чувствата си, за да постигнете подълбоко усещане за благоденствие.
Цикламенорозовото може да ви помогне
и в пътуването към себе си и духовното
себеосъществяване. Цветът помага и за
проявяването на мечтите, носи мир при
конфликтни ситуации и помага на хората
да постигнат взаимно съгласие и
разбирателство. Цветът е много
подходящ за подобряване на
организационните умения. Ако прекалите
с цикламенорозовото, то може да ви
накара да се чувствате блокирани и да
стоите в миналото, вместо да живеете
ТУК и СЕГА.

ИНДИГОВ цвят.
цвят.
Помага за облекчаването на всички болести, засягащи
главата, очите, ушите и носа. Той стимулира нтуицията,
вдъхновението, активира мъдростта, повишава
концентрацията и стимулира изявата на талантите.
Индиговото насърчава духовното развитие и отваря третото
око, помага ни да се освободим от товара на отговорностите,
да подобрим паметта и уменията си за общуване. Индиговият
цвят може да събуди заровени страхове, да открие корена на
даден проблем и да ни помогне да се освободим от стари
блокажи. Цветът е полезен за коригирането на поведенчески
проблеми при децата и емоционални разстройства при
възрастните. Помага също и за освобождаване от стреса,
дава чувство за яснота и посока в живота и помага за
следването на пътя на изцелението и оздравяването.
Индигото пречиства кръвта и намалява прекомерното
кръвотечение, подобрява обонянието и действа безболяващо.
То помага при лечението на апендицит, астма, бронхит,
катаракта и други очни проблеми, нарушения на слуха,
проблеми с белите дробове и гърлото, кръвотечение от носа,
синузит, лицева парализа, пневмония, болки в гърба,
проблеми с костите, ишиас, мигрена, хиперфункция на
щитовидната железа, безсъние, кожни усложнения и различни
видове възпаления. В нечист вид може да
ви накара да изгубите връзка със земното и
реалното, да се почувствате превъзбудени
или смазани, както и да доведе до действия,
предизвикващи разочарование и провал.

ТЪМНОСИНИЯТ цвят,
цвят цветът на
СПРАВЕДЛИВОСТТА.
СПРАВЕДЛИВОСТТ В чист вид произвежда
твърдост, решителност и устойчивост. Този цвят
облекчава протичането на заболяванията на
ендокринната система. Освен това влияе на
костната система, особено на гръбначния стълб.
Мозъкът, очите и носните кухини също се лекуват
със син цвят. Той е най-силният болкоуспокояващ
цвят и прекрасен антисептик. Помага при остри
възпаления на синусите и при катаралните явления.
Има способността да унищожава всички бактерии и
последици от замърсявания на въздуха, храната,
водата, както и негативните вибрации, внедрени в
подсъзнанието ни, т.е. подходящ е за хора с
панически атаки. Има широк спектър на употреба.
Ползва се още при лечение на лумбаго, мигрена,
екзема, натъртвания и възпаления, в малки дози –
при хиперфункция на щитовидната железа и
бъбречни болести. В психологичен план помага при
лекуването на стари спомени, помага да се справим
с емоционални сътресения. Мощен цвят. Действа
вдъхновяващо и очистително, цвят на
осъществените желания и интуиции – помага да
видим нещата по-ясно, да се разгадае
неразгаданото – засилва ясновидството.
В нечист вид той създава непостоянство.

ВИОЛЕТОВ цвят.
цвят Неговата дума е ТАЙНИЯТ ЛИДЕР.
ЛИДЕР
Този цвят носи сила, благост, почит, благолюбие,
великодушие, щедрост, милосърдие и могъщество.
Регенерира нервната система и помага при безсъние,
психични смущения, мозъчни травми и физически
заболявания. Добър при ишиас. Помага при
епилепсия, нараняване на очите, проблеми с
бъбреците, невралгии, ревматизъм, тумори.
Подпомага растежа на костите, стимулира далака,
пречиства кръвта и успокоява гнева и яростта.
Балансира енергетиката и препрограмира клетките.
Намалява обриви по кожата, помага при сърцебиене,
всякакви нарушения, свързани с главата, напр.
сътресение. Поддържа имунната система и успокоява
нервите. Полезен при умора и главоболие, успокоява
емоционално неустойчивите хора. Съчетава сила и
чувствителност. Носи висшата енергия на хуманизма,
добротата и любовта. Активира интуицията и
креативността, увеличава психичните възможности.
Когато го ползвате с лечебна цел, той помага да
цените повече себе си и околните. ВНИМАНИЕ:
ВНИМАНИЕ Не
се препоръчва за лечение на малки деца! Труден и
мощен цвят. В нечист вид той води до
малодушие, безотговорност, арогантност,
нестабилно поведение и ненадежност.

Благодаря за вниманието!

Магдалена
Пюскюлева
088 879 8963

