
ebojte se, bude to trvat maximál-
nû 2 aÏ 3 minuty. Sednûte si poho-
dlnû na Ïidli do nûjaké klidné

místnosti na neru‰ené místo. D˘chejte
pravidelnû a zhluboka a snaÏte se sou-
stfiedit na svÛj stfied. Zahoìte na malou
chvíli za hlavu ve‰keré starosti v‰edního
dne a zcela se soustfieìte pouze na toto
malé cviãení. Nejprve si zkuste pfiedstavit
modrou barvu. Ostrou a sytou modrou.
Stejnomûrnû pfii tom d˘chejte. Jak na vás
tato modrá pÛsobí? SnaÏte se do ní celí
jakoby ponofiit. Potom si dejte malou pfie-
stávku a pfiedstavte si sytû oranÏovou.
Také tady se snaÏte procítit své pocity. Jak
na vás pÛsobí ona? UklidÀuje vás, nebo
rozãiluje? Co cítíte?
JiÏ prostfiednictvím tohoto malého cviãe-
ní zjistíte, Ïe pociÈování tûchto pouh˘ch
dvou barev mÛÏe b˘t naprosto odli‰né.
Má to souvislost nejen s va‰í zku‰eností
a se symbolick˘m v˘znamem jednotli-
v˘ch barev. Bylo prokázáno, Ïe vlnové
délky jednotliv˘ch barevn˘ch odstínÛ

pÛsobí rozdílnû na rÛzné typy tkání
s jejich charakteristick˘mi buÀkami.
Tohoto poznatku, stejnû jako poznatkÛ
z oblasti fyziky, fyziologie a psychologie,
léãba barvami vûdomû vyuÏívá. 
Tato forma léãby patfií k nejstar‰ím for-
mám terapie, které kdy byly vyuÏívány,
a to pro lidi i pro zvífiata. U nás v Evropû
vychází z poznatkÛ indického lékafie
Dinshaha P. Ghadialiho (1873 _ 1966). 
V ‰edesát˘ch a sedmdesát˘ch letech se na

dal‰í rozvíjení barevné terapie zamûfiil
Nûmec Theo Gimbel a ve svém díle
pokraãoval v Anglii. Nikdo, kdo se hodlá
intenzivnû zab˘vat léãbou prostfiednic-
tvím barev, nemÛÏe pominout dílo R.
Steinera Poznání barev. Steiner obhajoval
uãení o barvách J. W. Goetha a dále je roz-
vedl. Léãba barvami byla vûdomû pouÏí-
vána uÏ u star˘ch vyspûl˘ch kmenov˘ch
kultur, aby hluboce a pozitivnû pÛsobila
na tûlo i du‰i. PfiipomeÀme si jen, jak je
dnes v módû cílenû vyuÏívat barev pfii
zafiizování místností nebo v reklamû
a jejich prostfiednictvím se snaÏit dosáh-
nout Ïádoucího úãinku nebo ho zdÛraz-
nit. Barvy na látkách, stûnách, obleãení
a nábytku pÛsobí nepfiímo jako nátûrové
barvy, na rozdíl od pfiímé léãby barvami,
pfii níÏ je vyuÏíváno barevného svûtla
(barevné filtry pfied sluneãním nebo elek-
trick˘m svûtlem). 

Mnohostranné moÏnosti 
pfii léãbû barvami
V tomto ãlánku se omezíme jen na struã-
n˘ prÛfiez. V‰ichni víme, Ïe po prÛchodu
hranolem se sluneãní svûtlo, které poci-
Èujeme jako bílé, rozkládá na spektrální
barvy. S ub˘vající vlnovou délkou pfiechá-
zejí barvy od ãervené pfies oranÏovou,
Ïlutou, zelenou, modrou a fialovou témûfi
kontinuálnû jedna v druhou. Zelená tvofií
stfied spektra. V zásadû rozli‰ujeme infra-
zelené barvy od ultrazelen˘ch (k nimÏ se
pozdûji je‰tû dostaneme). Infrazelené bar-
vy jsou oznaãovány jako paprsky rÛstu.
Jsou dynamické, mají povzbuzující úãin-
ky a jsou ve spektru zelené barvy. âerve-
ná má velkou dynamiku a je zodpovûdná
za Ïivotní energii, ãinorodost a sílu vÛle.
Také v pfiírodû je signální barvou. Za ãer-
venou se nelze schovat. âervená povz-
buzuje krevní obûh a smyslové vnímání,
zvy‰uje aktivitu jater a podporuje krve-
tvorbu. Proto lze ãervenou ordinovat pfii
léãbû stavÛ celkové vyãerpanosti, neteã-
nosti, jakoÏ i pfii poruchách rÛstu. âerve-
nou lze dokonce pouÏívat i pfii nezánûtli-
v˘ch koÏních onemocnûních. Je v‰ak
nezbytné v‰e probrat s veterinárním léka-
fiem. OranÏová barva vyzafiuje stejnomûr-
nou sílu a b˘vá povaÏována za nejsilnûj‰í
a nejdÛleÏitûj‰í léãivou barvu. Navozuje
rovnováhu mezi vnitfikem a vnûj‰kem.
OranÏová povzbuzuje Ïláznaté tkánû
(sekreci). Tato léãebná barva se nasazuje
mimo jiné pfii operacích a rekonvales-
cenci, mimofiádnû intenzivnû pÛsobí na
plicní tkánû. Îlutá je barva svûtla, pokr˘-
vá plochy a má nejvût‰í rozptyl. Pod-
poruje komunikaci navenek a pouÏívá se
proto pfii zmrzaãeních, depresi a rezigna-
ci. Îlutá nachází uplatnûní také pfii tûles-
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Využití barev
PŘI LÉČBĚ ZVÍŘAT
Na zaãátku tohoto ãlánku bych s vámi ráda provedla malé
cviãení, jehoÏ prostfiednictvím bych ve vás chtûla vzbudit
porozumûní pro tuto jednoduchou a pfiitom geniální terapii. 

N

Willi potfiebuje
na podporu své
Ïivotní energie
zelenou barvu
stfiídavû
s oranÏovou,
nejsilnûj‰í
léãivou barvou.
Willi také 
nosí zelen˘
drahokam. 

Barevná terapie – souprava s lampou
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n˘ch (otfies mozku) a du‰evních otfiesech
a mÛÏe pomoci pfii fie‰ení traumat. Má
povzbuzující úãinky na nervov˘ systém,
na trávení (Ïaludek a v˘mûna látková
jater) stejnû jako na ãinnost mozku. 
Zelená je v rámci barevného spektra
povaÏována za bod zlomu a hodí se ke
kaÏdé jiné barvû. Harmonizuje, vyrovnává
a tvofií stfied. V pfiírodû je zelená zodpo-
vûdná za rÛst a nov˘ zaãátek. V̆ bornû se
hodí pro zahájení léãby. Uvolnûn˘ orga-
nismus lépe pfiijímá podnûty samoléãeb-
n˘ch sil zprostfiedkovan˘ch regulativní
medicínou a dokáÏe tyto impulsy rychleji
zpracovat. Zelená slouÏí ke zbavování se
jedÛ a podporuje tvorbu kostí, tkání
a bunûk. Stará se o vyluãování mrtv˘ch
bunûk a podporuje bunûãné d˘chání (pfii-
jímání kyslíku). Tato barva nachází uplat-
nûní pfii léãbû vfiedÛ, ekzémÛ a celkovû
pfii degeneraci bunûk (tumory), pokud je
v‰ak pouÏívána pfiíli‰ dlouho, zasahuje
i zdravé bunûãné tkánû. 

UklidÀující záfiení
„Studené" barvy mají sídlo v ultrazelené
oblasti za zelenou barvou a uklidÀují.
Zelenomodrá uklidÀuje nervov˘ systém
a funkce mozku. MÛÏe pomáhat k vyrov-
návání neuropatologick˘ch zmûn (zách-
vatÛ) v‰eho druhu a také mírnit svûdivost.
Modrá harmonizuje imunitní systém
a podporuje funkce moãov˘ch cest a led-
vin. Pod modr˘m svûtlem jde lépe uãení.
Pohyby se zdají b˘t pomalej‰í, mûní se
pojem ãasu a váha se zdá b˘t lehãí. Modrá
posiluje pocit vlastní hodnoty, je zodpo-

vûdná za sebevyjadfiování. MÛÏe pozitivnû
ovlivÀovat a zklidÀovat agresivitu, nervo-
zitu, neurologicky podmínûné nekontro-
lované pohyby, poruchy chování (trval˘
‰tûkot) a záchvaty niãivosti. Modrofialová
je barvou zmûny a oãisty a b˘vá pouÏívá-
na pfii fyzick˘ch a psychick˘ch napûtích,
kfieãích, agresích, konvulzích (kfieãovit˘ch
záchvatech) a pfii naru‰ení koordinace
tûlesn˘ch pohybÛ. âervenofialová rovnûÏ
harmonizuje imunitní systém a uklidÀuje
psychiku. MÛÏe pomoci pfii dlouhodo-
b˘ch pobytech v nemocnici nebo pfii uvol-
Àování traumat. 

Lampy k barevné léãbû
Na trhu jsou nabízeny nejrÛznûj‰í lampy
slouÏící k barevné léãbû. KaÏd˘ tvÛrãí ãlo-
vûk si v‰ak dokáÏe vyrobit jednoduchou
léãebnou lampu sám. Nejlépe splní svoji
úlohu svûteln˘ zdroj (sluneãní svûtlo
nebo jednoduchá 60wattová Ïárovka)
vyzdoben˘ barevn˘mi ‰átky nebo prÛsvit-
n˘m papírem (kvÛli horku je nutno dodr-
Ïovat dostateãn˘ odstup od lampy!). Pfii
vyuÏívání barevné svûtelné terapie je tfie-
ba stále dbát na to, aby zvífiata mûla moÏ-
nost pfiípadnû se vlivu nabízeného barev-
ného chvûní (vibrací) vyhnout. Psi jsou
velmi senzitivní a skvûle zaznamenají, co
jim dûlá dobfie a co ne. PÛsobení barevné
svûtelné terapie by mûlo trvat asi 30
minut. Jako elektrické zdroje energie by
se nikdy nemûly pouÏívat záfiivky ani
úsporné lampy.
K nepfiímé barevné terapii se hodí
barevné ‰átky, ruãníky, deky, závûsy
nebo barevné nátûry v prostorách,
kde zvífie Ïije. KdyÏ psovi nabídneme
rÛzné barvy, budeme moÏná pfiekva-
peni, s jak˘m jemnocitem si zvífie
vybere právû tu barvu, která mu
bude ãinit dobfie v daném okamÏiku. 

Jedna majitelka mi pfii kontrolním vy‰et-
fiení po kastraci svého ãtyfinohého miláã-
ka vyprávûla, Ïe se jejich pes stále dostá-
vá do sporu s nejmlad‰ím dvounoh˘m
ãlenem rodiny, protoÏe opakovanû pouÏí-
vá mûkouãkou oranÏovû zbarvenou deku,
coÏ se dítûti hrubû nezamlouvá. Jinak
zbarvené deky, aã ve stejné kvalitû, není
pes ochoten vzít na milost, striktnû trvá
na oranÏové. Informovala jsem tuto maji-
telku o barevné terapii a jejím v˘znamu
a navrhla jí, aby psu poskytla oranÏov˘
‰átek nebo ruãník. Od té doby jsou dítû
i pes ‰Èastní a spokojení a oba rádi lehá-
vají na „sv˘ch" barvách. 
Jako takzvan˘ „probouzecí program"
v pooperaãní fázi se nejlépe osvûdãila
kombinace 15 minut ozafiování zelenou
barvou a následnû nejménû 30 minut
ozafiování oranÏovou v kombinaci s ho-
meopatick˘mi prostfiedky a Bachov˘mi
kvûty. Nezbytná opatfiení pak pro zvífiata
nejsou tak stresující. OkamÏitû jsou akti-
vovány samoléãebné síly organismu a do-
chází k rychlej‰ímu odbourávání posto-
peraãních traumat. 

Doprovod pfii umírání
Také pfii umírání poskytuje barevná tera-
pie cenné sluÏby. Podle toho, ve které fázi
se proces umírání Ïivého tvora nachází, je
ozafiován Ïlutou, modrou, zelenou, oran-
Ïovou nebo fialovou. Navíc mohou cestu
na onen svût usnadnit homeopatika a Ba-
chovy kvûty. 

Pokud chceme úspû‰nû pouÏívat tyto for-
my léãby, je nezbytné osvojit si odpovída-
jící znalosti. V̆ bûr barev probíhá indivi-
duálnû a vyÏaduje jisté zku‰enosti. Dal‰í
informace k tomuto tématu naleznete na
Internetu.

A. Dombergová
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Pfiíbûhy
Bello, staronûmeck˘ ovãák, trpí potravino-
vou alergií. Ta se v jeho pfiípadû projevuje
svûdiv˘mi vyráÏkami na celém tûle jakoÏ
i vracejícím se prÛjmem. Celková pohoda
tohoto psa je tím pfiirozenû v˘znamnû naru-
‰ena. Je velmi nejist˘ a zjevnû se necítí ve
své kÛÏi. Nejvy‰‰ím zákonem pfiirozenû je eli-
minování potravin vyvolávajících alergii
(alergenÛ). Ale protoÏe se jedná o Ïiv˘ orga-
nismus, nelze oãekávat, Ïe pouhou zmûnou
jídelníãku jako na povel vymizí v‰echny pfií-
znaky. Tûlo na to dokáÏe reagovat jen
postupnû. Po celou pfiechodnou dobu bude
vynikajícím podpÛrn˘m prostfiedkem k uklid-
nûní svûdivosti modré svûtlo, které mÛÏe
v˘raznû pfiispût k lep‰ímu pocitu zvífiete. 

Fenka kavalír king Charles ‰panûla Anastázie
velmi citlivû reaguje na oãkování. Proto se jí
nedávají kombinované vakcíny. Anastázie
dostává jednotlivé oãkovací dávky obohacené
a je tfii dny pfied oãkováním a po nûm ozafio-
vána modr˘m záfiením. Abychom se vyhnuli
dal‰ím moÏn˘m problémÛm v dÛsledku oãko-
vání, dostává navíc také homeopatické kuliã-
ky. To jejímu tûlu umoÏÀuje bez stresu se
vyrovnat se v‰emi pfiedepsan˘mi opatfieními. 
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