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Οירוק    

   Οחום  
  

  
.  ומשפיע על טיהור ריאות כבד וכליות, מסייע לריפוי עור ועצבים הנעשים פעילים יותר:  הצבע הלבן

  .א מהצטננותהביגוד הלבן מרפ. המערכת כולה מגיבה באופן חיובי יותר

מחסל חיידקים , מעודד לב ומגדיל חמצון חלבונים,   משפיע על היוצרות כדוריות דם אדומות:אור השמש
  .ככול שאורך הגל של האור היעיל נעשה קצר יותר, ומטפל בעור

  .מופיעות מחלות גופניות כמו רככת ודכאון, הראייה מתנוונת: כאשר אין אור

  .י על ידי פיגמנטציההטבע מגן על עצמו מאור חזק מד

.    הם גלים קצרים ביותר המשפיעים על יוניזציה של גזים והפגזת כדור הארץ מהחלל:גלי אולטרא סגול
  .צ"בתוצאות טובות בבוקר ואחה, וקרישת דם, החשיפה מגבירה חילוף חומרים

כולן , המין, יותרת הכליה, יותרת המח, תריס/כל בלוטות ההפרשה הפנימית המעורבות בדרמה של הזקנה
  .מושפעות מאור וקרינה אולטרא סגולית

  .חוזקם עלול לגרום כוויות,   בעיקר לצרכי פיזיותרפיה:גלי אינפרא אדום

  .וכן מסייע לטפל בשברים מופיע כאפקט שקט ולצרכי הסוואה בטבע :הצבע האפור

מקל .  טת האיצטרובלית רגשית בעיקר חולי נפש באמצעות בלועמרגי) A.U – 4,700 5,000  (:הצבע הכחול
  .מרפה איזורים, מרגיע, על תרדמת

, שמש-טוב כנגד מכת, האור מצמיח שיער, שלשולים, דיזנטריה, קוליטיס: בסולריזציה כחולה נעלמו
 שעות 72- שנולדו עם רמת בולירובין גבוהה ותנגודת דם לדם האם הזקוקים לABO: וכן חשוב לתנוקות

י החשיפה לאור " מהתנוקות וע30%-מצב זה שכיח ב !ושיתוק מוחין פגיעה מוחית שנמנעתהקרנה כך 
  .צומצמה החלפת הדם

מרפא , מוריד לחץ דם גבוה, לדופק מהיר מדי, במקרי חוםאדום " כנגד"האור הכחול משמש סם 
כאבי , כאבי גרון, מפסיק צרידות, משמש חומר חיטוי, לחולים אלימים ובמניהנפשית / גופניתהתרגשות

  .ומפחית רגישות ומתח עצבי, נדודי שינה, תצהב, ראש

  לכל ספירה בעץ חיים
 :צבע משלה

  :י הקדוש"הארי "עפ
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  .'ענבים וכו, שזיפים כחולים:  כגוןמזונות

  .ועוד" כחול חצות"חליפת , מה כחולה'פיג:  ביגוד

.  מימן העלול לגרום לכוויה: ליסוד.  Vit. E- וVit. B2קשור ליצירת ) A.U – 6,000 6,700 (:הצבע האדום
  .ל ונחושתהאדום דוחף לפעולה ומכיל יסודות ברז

, דלקת פרקים, כאבי שרירים, חיתוכים לאחר ניתוח, גרדת, חצבת, שנית, סרפדת, בשושנה: טוב לטיפול
טוב לשיקום , הריח והמישוש, השמיעה, חיוניות לגירוי חוש הראיה, להגברת מחזור דם, שברים, נשית

  .  לשגרון והוצאת חומרי פסולת כולל חומצת שתן, מתשישות גופנית מוחלטת

קוטל חיידקים במקום , כדוריות אדומות, ילדים חולים יש להקיף בצבעים אדומים כדי להגביר אומץ לב
  .סגוליות-קרניים אולטרא

, כרוב אדום, מי שמש אדומים, יין אדום, אבטיח, שעועית אדומה, שזיפים, ענבים:  מזונות אדומים
  .צנוניות ועגבניות

  .רוחק ראיה/קוצר ראיה: לריפויאדום + ריפוי בכחול 

, ממריץ כליות, מגרה עורקים, מפחית דלקת, מגרה מח, הוא וואריאציה של אדם) סקרלט (צבע השני
וכן על , טוב לטיפול על כליה וגורם לה להשתנה.  פועל על כל הגוף וטוב ללבוש ביום של מורל נמוך

מעורר , טת הערמוניתבבלוטוב לטיפול , אדום ארגמן,   האדום יעיל בעת הרעלת דם.האשכים והשחלות
  .ראש סלק ואוכמניות,  הצבע מופיע בכרוב אדוםלבעיות עיכולהמים הטעונים טובים , את פעולת הורידים

  .המסת אבנים וחומר משתן, בסימפונות,  טוב לבעיות הקשורות בלבנטה'המאג

הצהוב .  פויחומר סיכה ורי, חומר משלשל, מהווה מעורר מוטורי) A.U 5,000 – 5,800:  (הצבע הצהוב
ובלוטת ,  לפעילות לבלבהצהוב לימון.  להרגשה טובהצהוב+ כתום : ביחידות טיפול נמרץ. מרפא עצבים

מסלק טפילי מעיים , משפר לב, )מדכא טחול(דלקת פרקים , בגוון הענבר מסייע לעצירות) תימוס(ההרת 
  !ומשחרר מרבצי סידן

.  חומצה הידרוכלורית, הוא מגרה מיצי קיבה, באור זהטפילים לא עומדים , הצהוב נושא עימו מטען שלילי
במים פותחת עצירות ומעוררת : חשיפה לצהוב.  לחסוםנוטה : בגון הטהור.  נוטה לחמם: כתום/הצהוב
הגוון הבהיר ).  חולי נפש לא סובלים צהוב. שלשול ופרפורי לב אין צהוב רצוי, במקרי טירוף. (עצבים

  .מעורר אינטקט ומצב רוח טוב

  .  חמאה וביצים, אשכוליות, לימודים, אננס, בננות, תירס:  מזונות

, יעיל בהצטננות, מטהר דם. גופרית וכולל מעט ירוק, כסף, זרחן, ברזל, יוד, בזהב: הצהוב לימון מצוי
מעידות על " כחולות"וידיים " צהובות"עיניים . משלשל ומעורר תימוס, חומר נוגד חומצה משקם עצמות

  .מרה ופחדים כרוניים, נותעצב.  דכאון

כאשר הם אוכלים אוכל סינטטי בריאותם חולים והמתקיימים על מזון טבעי לא ) באנתרופולוגיה(שבטים 
  .נחלשת

מים .  צורבים וקשים, המים הרגילים נראים כבדים.  השבת הבריאות באמצעות מים היא דרמטית
  .שהוטענו בצבע מעבירים רטט ושונים מבחינת אורך הגל

  . טובים לנשיכות חרקים ולהרגעהבכחולם טעונים מי
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  . טובים להתעוררותבאדוםמים טעונים 

.  עצבים ונפש. נתרן מ/לאיזון אשלגן. מעורר טחול ותאי דם לבנים) A.U 4,600 – 4,300: (הצבע הסגול
צמיחת עצם .  תקלה בבלוטת יותרת כליה, כאבי ראש, מסייע בשלשולים בבעיות שינה. משקיט לב

האינדיגו לאיזורים .  לפיתוח שרירים והתחזקותם ולבלוטת התריססגול טוב / בכיוון כחול. נדיגוהאי
  .הורדת חום וטהור מחזור דם, חרשות, אזניים, דלקת עיניים, הזקוקים לטיהור דם

, ציונים גבוהים, גידול בשומן, חיות, כח, מעודד הרגשה טובה ובריאות) A.U 5,000 – 5,500(: הצבע הירוק
על הצטמצמות קשתית : בבעיות עיניים.  ירקות שהוטענה בהם שמש מרגיעים בתנאי שאינם כהים מדי

  :העין והשפעה על מוטות וחרוטים שבעין

כאשר ) A.U 6,000 – 5,000!  (  צבע ספקטרוסקופי הקשור לחיוניות ולהתלהבות ולסידן:הצבע הכתום
) תירואיד(הכתום משפיע על בלוטת התריס .  למכונות אפורות נצבעו כתום חל בעובדים שיפור במור

, להקרנה על טחול, לטיפול בבלוטת תריס,  אנטי רככתיחומר. מנרמל גוף: הוא מהווה.  ובלוטות השדיים
  ).הקרנה על כבד(לטיפול בחולי סכרת .  מגביר לחץ דםבמחסור אנרגיה .  לב ומרכז הצוואר

  .זרימה לקוייה, סילוק חומרי פסולת, ייםעווית מע, שחרור גזים, ברונכיט, שיקום ריאות

למחלות בעיות . שימה. שלפוחית שתן ומ, כליות, ללבלב, לריאות, לקיבה, לטחול, לכבד: הכתום קשור
  .דלקת פרקים) גאוט(צינית , אבני מרה, נפילה. מ, קיבה

  .מנגון, מלון, משמש, אפרסקים, תפוזים, קלמנטינה, דלעת, בטטה: מזונות

  .יכולת לשדר יציבות והגינות, צבע אדמה  :הצבע החום

  .גרעיני פשתן ועוד, גרעיני חיטה, תפוחי אדמה, הקורנפלקס, צבעי הלחם: במזונות

  ).לטיפול בקמטים(ורוד תינוקות ; מקור אנפה ורוד;  ורוד רקפת; לצבעים רבים נוספים חשיבות עצומה

  חד גוניים :ישיותיים צבעים כהיםתחושת נעורים ושינויים א, שאיפת ורוד מועילה לרמת אנרגיה
דיכוי , קרינת מגנטיות אישית, עיוותים, התאבדויות, תסביכי נחיתות, עכבות, ומלוכלכים מעודדים פשיעה

  .השראה והצלחה, אופטימיות

  .נערות בעלות בטחון נמוך מעדיפות צבעים בהירים מאוד או כהים מאוד

  .נובלים) ונקבה(גים משגש) זכר(בניסויים עם אורות צוננים פרחים (

באור כחלחל , מפלצות.  דגים טרופיים משריצים באור ורוד).  נקבה/צאצאים זכר' מס(נצילות מושפעות 'צ
  . לא משריצים ועכברים מעלים באור לבן נקודות ובאור ורוד מאבדים זנבם

  .בענף הלול אור מעודד בלוטת יותרת מוח

מגנט של מחצבים מרוכזים , בן מהווה אבן שואבתשעה שהא,  משמשות שדה רטט בגוףאבנים יקרות
  .אישית) ת(והשפעתה על העונד

 שדה רטט חדש והקמת בתיקון שיעור הרטט בגוף וכל אחת מסייעת אבן רוטט בדרך שונהכל סוג של 
  .בהתאמה לצבע האבן ולאדם עצמו
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