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Trápí vás něco?
Více
na str.
4

Pomůže vám Zpovědnice!

Mysl může
uzdravovat

O lidském těle víme snad naprosto všechno. Jenže občas nás překvapí.
Především, když se vzepře verdiktům lékařů, ukáže, že jeho funkce
jsou možná mnohem dokonalejší, než si myslíme...

Kondiciogram
najdete
na str. 2

(Pokračování na str. 2)

Lucia di Moriani připravila předpověď
pro jednotlivá znamení zvěrokruhu:

Pokud Ryby uvažují o změně,
měly by ji začít realizovat
Více najdete v příloze s dalšími
horoskopy a věštbami

Uvnitř listu:

3x příloha:
HOROSKOPY
A VĚŠTBY +
TV PROGRAM +
ZÁBAVA

„Božské
oko“ na
Beacon Hill
Tajemní
obyvatelé
lesů a hor
Mají
i zvířata
karmu?

Jak si
poradit se
stresem

Doplňková
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BARVAMI
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Doplňková terapie barvami

O tom, že barvy jako doplňková metoda pomáhají v rámci hojení ran a léčení
nejrůznějších nemocí, není pochyb. Výběr sice vždy záleží na konkrétním člověku a jeho potížích, nicméně existuje
určitý obecný orientační návod, na jaké
problémy se ta která barva hodí.
Jak nechat barvy působit? Na mentální
úrovni si můžete barvy představit a takzvaně je prodýchávat, na fyzické úrovni
jsou vhodné barevné obklady (barevné
látky se přikládají na tělo), případně se
dají využít barevné žárovky, jejichž světlo se nechá působit.

Ledviny, močový
měchýř

Ledviny a močový měchýř potřebují zvýšenou péči především v zimě.
V kontextu s jejich aktivitou je vhodné na ně působit (ať už preventivně či
v rámci nemoci) v určitém časovém
úseku. U močového měchýře je to mezi
15.00 a 17.00 hodinou a u ledvin mezi
17.00 a 19.00 hodinou. Při poruchách
činnosti pomáhají barvy oranžová, žlutá. Částečně ale i barva modrá. Velice
často se lze setkat se zánětem ledvin nebo močových cest. Je vhodné přikládat
nejprve obklad barvy žluté, na zregenerování, pak oranžové. Je-li se zánětem
spojena i horečka, tak ta se současně
snižuje barvou indigo, modrou. Cítíte-li, že jste venku prochladli, ale nemáte-li projevy nemoci, na prohřátí opět
použijte zábal barvy oranžové. Také

na močové a ledvinové kameny pomáhají barvy oranžová, žlutá.

Játra, žlučník

Žlučník pracuje a tedy je záhodno na něj působit v čase od 23.00
do 01.00 hodin. Játrům věnujte
pozornost v době mezi 01.00
až 03.00 hodinou. Při potížích
s nimi pomáhají barvy žlutá a zelená (na regeneraci).
Činnost lze podpořit barvou
žlutou v kombinaci se zelenou nebo modrou. Detoxikaci jater napomáhá použití
modré a poté žluté barvy. Játra
lze čistit i na mentální úrovni barvou bílou. Jaterní buňky
zregeneruje skvěle barva zelená.
Záchvat žlučníku pomáhá zklidnit
barva modrá (indigo), po zklidnění
je dobré na něj působit barevnou kombinací žluté a zelené. Při žlučníkových
kamenech využijte barvu žlutou.

Žaludek, slezina,
slinivka

Na žaludek se vyplatí barevně působit v době mezi 11.00 a 13.00 hodinou,
na slinivku a slezinu mezi 09.00 a 11.00
hodinou. Obecně jim prospívají barvy
žlutá, oranžová (žaludek slinivka), oranžová (slezina).
Ale pozor – nevolnosti od žaludku a slinivky klidní barva modrá, křeče a koliky
indigo (přemíra žluté totiž naopak může

vyvolat zvracení). Na těhotenské nevolnosti je vhodná barva růžová, s pálením
žáhy si poradí žlutá. Na žaludeční vředy
využijte barvy modrou a zelenou. Jsou-li
vředy hnisavé, tak zelenou a poté na podporu oblasti žaludku přidejte žlutou.

Trávicí potíže

V rámci řešení těchto potíží je vhodné
využít čas mezi 05.00 až 07.00 hodinou.
Trávení podpoří barvy žlutá, oranžová. Při
špatné činnosti látkové výměny pomáhá
barva oranžová, při překyselení trávicího
ústrojí využijte opět žlutou a oranžovou.
Na nadýmání vyzkoušejte žlutou, na zácpu
– akutní stavy – červenou, na chronické
potíže oranžovou a žlutou. Průjem pomáhá
uklidnit indigo a modrá barva, střevní mikroﬂóru reguluje žlutá barva. Při anorexii
i celiakii pomáhá barva žlutá, chuť k jídlu
posílí oranžová. Nadměrnou chuť k jídlu naopak potlačují barvy indigo, modrá
a růžová. Potravinové alergie tlumí barva
oranžová. S hemoroidy – jsou-li krvácející
– vám pomůže indigo, modrá barva, jinak
červená a žlutá. Špatnou činnost střev vylepší barva červená, chronické potíže líných
střev oranžová, na očistu tlustého střeva se
dá využít barva žlutá, zánět ve střevech řeší
barvy indigo a modrá, křeče v žaludku či
střevech pak indigo a ﬁalová. Pomýšlíte-li
na očistu organismu od škodlivin a jedů,
pomohou vám barvy bílá, žlutá.

Dýchací cesty –
plíce, průdušky

Je vhodné působit na ně v době mezi 03.00 a 05.00 hodinou. Na chronické
potíže je dobrá oranžová barva, na zánět
průdušek zelená a poté oranžová, osvědčuje se ale i tyrkysová barva (ochlazuje). Při zápalu pohrudnice využijte
modrou a zelenou barvu, na špatné dýchání zkuste žlutou (zrychluje dýchání).
Plicím obecně prospívají barvy oranžová, zelená a tyrkysová. Plicní tkáň po-

sílí oranžová, průdušky rozšíří a uklidní
zelená či tyrkysová barva.
Na kašel suchý nebo dráždivý použijte indigo (zvlhčuje hlen a tlumí kašel), akutní kašel jinak tlumí barvy
zelená, tyrkysová, modrá, poté
lze použít i oranžovou (posílí
plicní tkáň). Na vlhký kašel je
dobrá oranžová barva společně se zelenou. Na chronický
kašel pomáhá oranžová barva, na bronchitidu zelená,
tyrkysová, zánětlivé procesy bronchitidy řeší modrá
barva. Při astmatu pomáhají zelená, tyrkysová, v některých případech i indigo.
Na chronické astma ovšem
pomáhá oranžová, v některých
případech červená barva. Na zahleněné plíce, na průdušky využijte žlutou (snižuje sekreci hlenů).
Obecně se na dýchací potíže osvědčuje
i barva bílá. Není sice jako hlavní léčebná,
ale má silně očistný účinek, zbavuje plíce a průdušky choroboplodných zárodků,
dodává jim novou energii. Pomáhá tedy
při problémech horních cest dýchacích,
podporuje činnost dýchacího systému.
Zkuste při těchto problémech i několikrát
denně mentálně prodýchávat bílou barvu.

Srdce, cévy

Péče o ně by měla probíhat v čase mezi 19.00 až 21.00 hodinou. Činnost srdce
posílí barva červená, zklidní ho barvy zelená nebo růžová. Na anginu pectoris je
vhodná kombinace červené se zelenou,
na krevní tlak (vysoký) zelená, na příliš
vysoký modrá barva. Nízký tlak zvedá
barva červená. Jakékoli potíže s krví pomáhá řešit červená barva (vyživuje a posiluje krev), nedostatečné prokrvení červená barva, ale krevní oběh jako takový
posílí barva oranžová. Krevní sraženiny
uvolňuje zelená spolu s červenou a oranžovou barvou. Krvácení zastavují barvy
indigo, modrá. Cévy rozšiřují červená,
oranžová, zužuje je modrá barva. Při křečových žilách můžete zkusit barvy červenou a oranžovou. Zánět křečových žil
klidní barva modrá.

Kožní potíže

Na rány obtížně se hojící jsou vhodné
barvy červená, oranžová, žlutá, na diabetické kožní defekty červená, oranžová, žlutá.
Odřeniny pomáhá hojit barva modrá, na rány krvácející využijte indigo a modrou barvu. Infekční rány pomáhá čistit barva zelená, popáleniny hojí nejprve modrá, po pár
dnech zklidnění je dobré nasadit oranžovou.
Na puchýře se osvědčuje ﬁalová, na bodné
rány či bradavice barva modrá. Na celulitidu vyzkoušejte žlutou, oranžovou. Při
bércových vředech vám mohou pomoci
červená, oranžová a žlutá, mokvavý ekzém
klidní barva modrá, poté žlutá, na atopický
ekzém, akné či lupénku lze využít barvy –
červená, oranžová, žlutá. V případě zánětlivého akné je ale nápomocná barva zelená.
(šál)

