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T E R A P I A  F A R B A M I
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SVETLO A FARBY 
SÚ NEVYHNUTNÉ
PRE NAŠE TELO A DUŠU

Terapia farbami BIOPTRON je spôsob využívania farieb pri zvyšovaní a obnove energie 
nášho tela. Funguje na princípe vzájomných súvislostí. Pôsobí na myse¾, telo a ducha odstráne-
ním príèin zdravotných problémov (ochorení) a pomáha stimulovaś proces samolieèby. Môže 
sa používaś na vyvažovanie energií s cie¾om predchádzaś možným problémom. 
Lieèba farbami bola pravdepodobne prvým druhom terapie, ktorú ¾udstvo využívalo, keïže 
príroda má vlastný spôsob udržiavania tela v stave pohody. Keï èlovek kráèal po tejto planéte 
po prvýkrát, slnko ho udržiavalo sýteho a v teple a na jeho náladu a povahu vplývali farby 
kvetov, stromov, zvierat, neba a mora. 
Napriek technologickému pokroku je aj dnes náš zdravý život stále priamo závislý na farbách. 
Dlhé sivé zimné mesiace nám energiu odoberajú. Pre stály nedostatok farieb sme náchylní na 
choroby a depresie. 
Vo chvíli, keï vyjde slnko, ktoré rozžiari našu malú planétu do farieb, sa problémy akoby 
rozplynú a okamžite znovu získame energiu a veselú náladu. 

TERAPIA FARBAMI BIOPTRON 
PRE VAŠE ZDRAVIE A POHODU 
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T E R A P I A  F A R B A M I

TERAPIA FARBAMI BIOPTRON 
PRE VAŠE ZDRAVIE A POHODU 

FARBA JE ENERGIA

Farby vnímame nielen zrakom, ale ich aj nevedomky absorbujeme cez pokožku, svaly a ostat-
né èasti tela. Prenikaním do tela farba vyvoláva chemické reakcie, ktoré ovplyvòujú funkciu 
jednotlivých orgánov a systémov. 
Terapia farbami je dnes ve¾mi ob¾úbená a vïaka vysokej miere úèinnosti a bezpeènosti sa 
vo svete  využíva stále viac. Na rozdiel od tradièných metód je terapia farbami zameraná 
na príèiny ochorení, nielen na ich príznaky, a zachádza do håbky. Užívanie liekov odstraòuje 
bolesti hlavy len doèasne, ak sa nezistí a neodstráni príèina tohto nepríjemného stavu, bolesti 
sa èoskoro objavia znovu.
Farby pomáhajú doplniś energetické rezervy tkanív a orgánov a tým zvyšujú odolnosś organiz-
mu. Takto dobitá nová energia dáva èloveku silu, aby sme dokázali bojovaś proti chorobám.
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Terapia farbami nie je novinkou. Lieèivé vlastnosti farieb využívali už staroveké civilizácie 
v Egypte, Indii a Èíne. Napríklad v Egypte pacientov lieèili slneènými lúèmi, ktoré prechádzali 
farebnými sklami alebo kryštálmi. Sú tiež dôkazy, že èínski lekári lieèili žalúdoèné problémy 
žltou farbou a ¾uïom trpiacim na šarlach radili nosiś èervené šatky.
Aj známy lieèite¾ Avicenna žijúci v 11. storoèí napísal, že silne krvácajúci èlovek by sa nemal 
dívaś na niè èervené, ale by mal využívaś utišujúce vlastnosti modrej farby na zastavenie krvá-
cania. V praxi využíval aj farebné masti a elixíry. Paracelsus, ktorý sa považuje za zakladate¾a 
modernej európskej medicíny, v 16. storoèí znovuobjavil vedomosti a filozofiu farby, keï na 
lieèebné úèely využíval silu farebných lúèov spolu s hudbou a bylinkami. Žia¾, jeho prácu vy-
smiali a väèšinu jeho rukopisov spálili. V súèasnosti ho však považujú za jedného z najväèších 
lekárov a lieèite¾ov tej doby.

HISTÓRIA 
TERAPIE FARBAMI

Newton
Sir Isaac Newton bol anglický fyzik, matematik, as-
tronóm, prírodný filozof a alchymista, ktorého mnohí 
považujú za najväèšiu osobnosś v dejinách vedy. 

Avicenna
IIbn Sina, známy aj ako Avicenna, bol perzský fyzik, 
filozof a vedec. Medzi jeho známe diela patrí Kniha 
lieèenia a Canon Medicine, ktoré boli po takmer päś 
storoèí štandardnými lekárskymi textami na  mnohých 
európskych univerzitách. 

Paracelsus 
Paracelsus bol švajèiarsky lekár. Cestoval po Blíz-
kom Východe a vyh¾adával alchymistov a lekárov, 
od ktorých by sa nieèo nauèil. Zistil, že rany sa 
vylieèia samé, ak sa vysušia a zabráni sa infekcii. 
Jeho poznatky o takýchto lieèebných postupoch mu 
vyniesli slávu.
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T E R A P I A  F A R B A M I

Farba je svetlo a svetlo je farba. Svetlo prichádza zo Slnka v rôznych frekvenciách. Tieto frek-
vencie možno oddeliś procesom nazývaným refrakcia (lámanie svetla). Keï svetlo prechádza 
skleneným hranolom, láme sa a rozde¾uje sa na sedem farieb spektra. 
Každá farba má svoju vlastnú frekvenciu. Keï oddelené farby prejdú cez iný hranol, zmenia 
sa na biele svetlo. Prvý èlovek, ktorý poukázal na tento jav, bol Isaac Newton, ve¾ký britský 
fyzik, na konci 17. storoèia. 
Jeden z javov, ktorý overuje tento Newtonov objav, je vytváranie dúhy. Keï slneèné svetlo pre-
chádza dažïovými kvapkami, ktoré fungujú ako malièké hranolèeky, rozde¾uje sa na sedem 
zložiek farieb. Èím sú dažïové kvapky väèšie, tým jasnejšia dúha sa objaví na oblohe. 

7 FARIEB 
SLNEÈNÉHO SVETLA
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Energia sa presúva vo vlnách. Vzdialenosś medzi jednotlivými za sebou idúcimi vlnami sa 
nazýva vlnová dåžka a to, ko¾kokrát vlna zakmitá za jednu sekundu, je frekvencia. Všeobecne 
platí, že èím je vlnová dåžka väèšia, tým je nižšia frekvencia. 
Každá farba má svoju vlastnú charakteristickú frekvenciu a individuálnu vlnovú dåžku. ¼udským 
okom možno vidieś len malú èasś elektromagnetického spektra. Fialová má najkratšiu vlnovú 
dåžku, èervená zas najdlhšiu. Za fialovou nasleduje ultrafialová, ktorá je pre ¾udské oko nevi-
dite¾ná, no ktorá ešte dokáže prechádzaś našim telom. Práve pôsobením ultrafialovej farby 
dostáva pokožka tmavší, opálený odtieò. Ultrafialová farba tiež dokáže zabíjaś povrchové 
baktérie. 
Najdlhšou vlnovou dåžkou na druhej strane spektra je èervená. Za èervenou nasleduje in-
fraèervená a za òou mikrovlnná, radarová, rozhlasová a televízna vlnová dåžka, prièom ani 
jedna z nich nie je pre ¾udské oko vidite¾ná. Èervená, oranžová a žltá farba sa nachádzajú na 
dlhších vlnových dåžkach. Keïže tieto farby spájame s ohòom a slneèným svitom, nazývame 
ich teplými farbami. Zelená, modrá a fialová sú vnímané ako studené farby.
Presúvajú sa v kratších vlnových dåžkach a pripomínajú more a rieky, oblohu èi zimné svitanie. 
Nazývajú sa tiež ustupujúcimi farbami vzh¾adom na dlhý èas, ktorý je potrebný na to, aby ich 
energia zasiahla náš zrak.
Každá teplá farba má svoju doplnkovú farbu: èervená – modrá, oranžová – indigová, žltá 
– fialová, zelená – èervená (purpurová). 

VLNOVÉ DÅŽKY 
A FREKVENCIE FARIEB

SPEKTRUM VIDITE¼NÉHO SVETLA

400nm 450nm 500nm 550nm 600nm 650nm 700nm

Citlivosś oka
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T E R A P I A  F A R B A M I

PRINCÍP
TERAPIE FARBAMI

Princíp terapie farbami je založený na predpoklade, že všetky orgány majú charakteristické 
frekvencie vibrácií v zdravom stave a že choroba je prirodzenou reakciou tela na vypätie. 
Vypätie spôsobuje zmenu v energetickej frekvencii, èo má vplyv na zdravotný stav orgánu. 
Zmenu funkcie orgánu  spôsobuje chemický, mechanický alebo termálny filter zrýchlením ale-
bo znížením vibrácií.
Príkladom je neustále prejedanie sa. Mimoriadne napätie, ktorým zaśažujeme srdce snažiace 
sa prepumpovaś viac krvi, aby stíhalo zabezpeèiś trávenie a krvný obeh, mení prirodzenú 
frekvenciu tohto orgánu. Po dlhšom období èinnosti v nesprávnej frekvencii môže srdce pre-
javiś svoj nepohodlný stav infarktom. Ïalším príkladom je užívanie liekov, ktoré ovplyvòujú 
frekvenciu, v akej vibruje mozog.  Zmena frekvencií vedie k únave, prièom takýto stupeò únavy 
je príèinou vyèerpania a možnej smrti. Aj prílišné vystavovanie sa svetlu mení frekvenciu, v akej 
sa rozvíjajú naše kožné bunky a spôsobuje nièenie buniek, èo sa prejavuje opálením. 
Farba je èíra vibrácia a prirodzený neškodný druh terapie. Pod¾a teórie terapie farbou, keï sa 
jeden z našich orgánov dostane do nerovnováhy, možno ho „znovu naladiś“ (ako stroj) tým, 
že telo zaène absorbovaś energiu príslušnej farby. 
Vždy však treba maś na pamäti, že žiadna doplnková terapia nie je alternatívou odbornej 
lekárskej rady. Ortodoxná medicína kombinovaná terapiou farbami môže priniesś rýchlejšie 
výsledky a odstrániś príèinu ochorenia, prièom poznanie príèiny ochorenia je zaèiatkom sa-
molieèby. 
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AKÚ FARBU POUŽIŤ?
SPOZNAJTE SVOJICH SEDEM ÈAKIER

Teória èakier je založená na hypotéze, že energia, ktorá nás drží pri živote, rovnomerne 
preteká  telom. V siedmich bodoch tela sa koncentruje energia, ktorá sa neustále pohybuje 
špirálovitým spôsobom. Týmto siedmym špecifickým bodom hovoríme èakry. 
Èakra v indickom jazyku sanskrit znamená „koleso“. Terapia farbami pracuje na báze sied-
mich hlavných èakier, aj keï máme aj mnoho menších èakier. 
Èakry fungujú ako naše farebné batérie: keï sú nabité, sme v stave rovnováhy, zdravia a po-
hody. Ak je jedna z „batérií“ plochá, celý systém trpí a prejaví sa ochorenie. Terapia farbami 
udržiava tieto „èakrové batérie“ nabité.
Frekvencie vzśahujúce sa na jednotlivé farby spektra zodpovedajú energetickej frekvencii kaž-
dej zo siedmich hlavných telesných èakier a frekvencii orgánov, svalov a kostí, ktoré sú v tej 
istej oblasti ako èakra. Napríklad oranžová sa vzśahuje na krížovú èakru, ako aj na vajeèníky, 
semenníky, oblièky, panvu, slezinu a èrevá. Èakry sú prepojené aj s endokrinnými ž¾azami, 
ktoré produkujú hormóny. 

Farbou možno aktivovaś celý systém alebo len jednotlivé èakry. Vo všeobecnosti sa predpo-
kladá, že má silný úèinok na fyzickú, duševnú a mentálnu stránku ¾udskej bytosti. Ak napríklad 
niekoho bolí hrdlo, môže aktivovaś svoju krènú èakru tým, že na òu nechá pôsobiś modré 
svetlo vo forme modrého lúèa, nosiś modrý šál, jesś modrú stravu (hrozno, olivy, slivky, brus-
nice, baklažány) èi položiś modrý drahokam lapis lazuli na krènú èakru nieko¾kokrát za deò. 
Stimulovaním èakry modrou farbou sa zosilnia všetky jej vlastnosti. Schopnosś komunikácie, 
sebavyjadrovania a pravdovravnosti bude úèinnejšia, kreatívnosś bude rozkvitaś a zabloko-
vanie, ktoré v prvom rade spôsobilo bolesś hrdla, sa postupne vytratí. V prípade, ak je èakra 
preśažená svojou osobitnou farbou, odporúèa sa vyvážiś ju doplnkovou. 

ZÁKLADNÁ ÈAKRA

KRÍŽOVÁ ÈAKRA

ÈAKRA SOLAR PLEXUS

SRDCOVÁ ÈAKRA

KRÈNÁ ÈAKRA

ÈAKRA TRETIE OKO

KORUNNÁ ÈAKRA
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T E R A P I A  F A R B A M I

Nasledujúce charakteristiky sú príkladmi tradièného spôsobu použitia:

Odporúèané programy èakrovej lieèby sú založené na dlhodobých skúsenostiach s od-
bornou lieèbou farbami. Lieèba farbami nemôže nahradiś lekárske konzultácie a terapiu. 
Odporúèame poradiś sa s lekárom, èi je terapia vhodná pre vami zamýš¾aný úèel! 

ÈAKRA FARBA UMIESTNENIE FYZIOLOGICKÉ 
PREPOJENIA

HORMONÁLNA 
STIMULÁCIA

FYZIOLOGICKÁ 
REAKCIA

Základná 
èakra

èervená spodná èasś chrbtice nadoblièky, 
koneèník

adrenalín strach alebo odvaha, 
sebavedomie

Krížová èakra oranžová podbrušie vajeèníky, semenníky, 
oblièky, èrevá

pohlavné 
hormóny

radosś, 
sebaúcta

Èakra solar 
plexus

žltá žalúdok pankreas, peèeò, 
tráviaci trakt, koža

inzulín jasnosś, uvedomenie si 
vlastnej ceny

Srdcová èakra zelená srdce detská ž¾aza, imunitný sys-
tém, obehový systém, p¾úca

tymozín súcit,
láska

Krèná èakra modrá krk štítna ž¾aza, 
dýchací systém

tyroxín komunikácia,
sebavyjadrovanie

Èakra tretie 
oko

indigová èelo epifýza, oèi, 
dutiny

stimulujúce 
hormóny

intuícia, vlastná 
zodpovednosś

Korunná èakra fialová temeno hlavy hypofýza, mozog, 
nervový systém

melatonín uvedomenie sa,
sebapoznanie
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DÚHOVÁ SPRCHA

Ve¾mi úspešný spôsob ako udržaś celkový systém v harmónii a rovnováhe je vystaviś každú 
èakru jej príslušnej farbe na jednu minútu, t. j. celkovo 7 minút denne. Tento postup možno 
aplikovaś každý deò, najmä v prípade ¾udí, ktorí trávia ve¾a èasu pri umelom svetle. Na stabili-
záciu uvedenej lieèby sa odporúèa krátke vystavenie všetkých èakier zelenému svetlu. 
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C O L O R  T H E R A P YT E R A P I A  F A R B A M I

Z psychologického h¾adiska èervená predstavuje zdravie, oheò, teplo, krv, 
vášeò, vô¾u, prežitie, hnev, rozèúlenie, nebezpeèenstvo a nièenie. Stimuluje, 
vzrušuje a pôsobí ako dráždidlo. Èloveku dodáva pocit moci. 

SILA SIEDMICH FARIEB
ZÁKLADNÁ ÈAKRA (KOREÒOVÁ) - ÈERVENÁ
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SILA SIEDMICH FARIEB
KRÍŽOVÁ ÈAKRA – ORANŽOVÁ 

Oranžová spája fyzickú energiu s mentálnymi vlastnosśami. Je to farba krea-
tívnosti. Vytvára všeobecný pocit pohody a veselosti. Oranžová symbolizuje 
teplo a prosperitu. Spája sa so sebaúctou. 

jemne stimuluje srdcový tep bez
vplyvu na krvný tlak; 
aplikuje sa pri nízkom krvnom tlaku
pri ochorení srdca

krížová èakra oranžová 3 – 5 minút
indigová 1 minúta raz
denne, kým sa stav 
nezlepší

je miernym antidepresívom krížová èakra indigová 1 minúta 
denne, kým sa stav 
nezlepší 

stimuluje tvorbu mlieka po pôrode na obe prsia oranžová 3 minúty
indigová pol minúty
raz denne
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C O L O R  T H E R A P YT E R A P I A  F A R B A M I

SILA SIEDMICH FARIEB
ÈAKRA SOLAR PLEXUS – ŽLTÁ

Žltá je vhodná pri pocitoch sk¾úèenosti a melancholických stavoch. Je to farba 
intelektu a vnímania. Kedysi bola žltá farbou života, vyjadrujúca radosś a 
veselosś. Žltá sa spája s uvedomovaním si vlastnej ceny. Vyjadruje to, ako 
vnímame seba samého. Je to farba osobnosti a vlastného ega. 
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Zelená je farbou lásky, pokroku, mladosti, rastu, neskúsenosti, plodnosti, nádeje, 
rovnováhy a nového života. Je to aj farba žiarlivosti, závisti a povier. Je to farba 
pocitov.

SILA SIEDMICH FARIEB
SRDCOVÁ ÈAKRA – ZELENÁ 
STREDNÁ FARBA SPEKTRA

pôsobí na sympatické nervstvo
(súèasś centrálneho nervového
systému), je známa úèinkami 
pri uvo¾òovaní tlaku v krvných cievach
a znižovaní krvného tlaku

srdcová èakra

emocionálne upokojuje srdcová èakra

je vhodná pri šokovej terapii srdcová èakra
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T E R A P I A  F A R B A M I

SILA SIEDMICH FARIEB
KRÈNÁ ÈAKRA – MODRÁ

Modrá má v emocionálnych stavoch upokojujúcejšie úèinky ako zelená. Modrá je 
farbou meditácie a spirituálneho rozvoja. Uvo¾òuje myse¾. Je farbou pravdy, odda-
nosti, pokoja a úprimnosti, intuície a vyšších duševných kvalít. Modrá sa spája so 
sebavyjadrovaním. 
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SILA SIEDMICH FARIEB
ÈAKRA TRETIE OKO – INDIGOVÁ

je najlepším liekom na nespavosś èakra tretie oko

má upokojujúci úèinok pri akútnych 
ochoreniach dutín

èakra tretie oko
oèi

pomáha pri zastavení krvácania èakra tretie oko
a na bolestivé mie

Indigová farba je dobrá na disciplínu, štruktúru, vieru a efektívnosś. Vo všeobecnosti 
sa o nej predpokladá, že pomáha odstraòovaś návykové emócie. Indigová 
farba vyvoláva obavy a strach (zistite si, èo znamenajú obavy a strach a ako 
sú spojené s chorobou). Indigová farba povzbudzuje a motivuje k vlastnej 
zodpovednosti. 
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T E R A P I A  F A R B A M I

SILA SIEDMICH FARIEB
KORUNNÁ ÈAKRA – FIALOVÁ

Fialová farba sa spája so sebapoznaním a duchovným uvedomením. Vždy to 
bola lieèivá farba. Podporuje spojenie vlastného „ja“ a ducha. Fialová farba 
je silné svetlo a nemala by sa používaś u detí.
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FAREBNÉ MASÁŽE
Terapia svetlom BIOPTRON a terapia farbami BIOPTRON sa môže
používaś ako súèasś relaxaèných masáží. Pri masáži farebné svetlá zo sve-
telného spektra pôsobia na vyèerpané energetické centrá. Kombinácia fa-
rebného svetla, olejovej masáže a vyvažovanie èakier obnovuje harmóniu 
a pohodu èloveka. Na dosiahnutie silnejších úèinkov možno aj masážne 
oleje vystaviś svetlu prostredníctvom farebných filtrov.

TERAPIA FARBAMI PRE POHODU

Systém terapie svetlom BIOPTRON a terapie farbami BIOPTRON je vyso-
ko uznávaný v oblasti kozmetiky, keïže pokožka vždy odha¾uje skutoèný 
energetický stav organizmu. Každá vráska a vyrážka, farba a konzistencia 
pokožky èi zadržiavanie tekutín, atï. poskytuje informácie o dynamickom 
toku životnej energie v ukrytom vnútornom fungovaní tela a duše. 
Terapia farbami BIOPTRON sa považuje za užitoènú pomôcku, najmä pri 
redukcii vrások, ve¾kých pórov, stareckých škvàn a celulitídy èi pri starostli-
vosti o suchú, drsnú, ale aj mastnú pokožku. Úèinky farebného svetla mož-
no na tvári spozorovaś okamžite. Pokožka vyzerá èerstvejšie, jemnejšie 
a mladšie.

RÔZNE DRUHY POUŽITIA 
TERAPIE FARBAMI BIOPTRON

TERAPIA  SVETLOM PRE KOZMETIKU
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T E R A P I A  F A R B A M I

Terapia svetlom BIOPTRON pomáha aj pri lieèbe zvierat.

AJ ZVIERATÁ MAJÚ ÈAKRY

Zvieratá majú rovnaké èakry ako my. Sú podobne umiestnené – vzh¾adom na to, že 
väèšina zvierat je v horizontálnejšej polohe ako my. Zvieratá však majú ešte jednu hlavnú 
èakru, ktorá sa nachádza nad ramenom a nazýva sa brachiálna èakra. Niekedy aj 
„k¾úèová èakra“, keïže je ve¾mi silná a môže sprístupniś všetky ostatné èakry. 
Ve¾a zvierat nevidí farby ako my, to však neznamená, že na nich farebné energie nepô-
sobia. Zvieratá sú ve¾mi citlivé na rôzne energie, preto si aj vyberajú jednotlivé pozitívne 
úèinky farieb. Žiadnu doplnkovú terapiu však nemožno považovaś za alternatívu k od-
borným radám veterinárov. 

SVETELNÁ TERAPIA PRE ZVIERATÁ
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TERAPIA FARBAMI BIOPTRON 
VÝHODY A PRÍNOSY 

WELLNESS TERAPIA 
PRE ZDRAVÝCH A UVEDOMELÝCH ¼UDÍ

• Bezpeèné používanie pre dospelých, deti a zvieratá.

• Prirodzená, neinvazívna terapia s jednoduchým použitím. 

• Pomalé, ale permanentné zmeny – skúsenosś, ktorá mení život.

• Úèinná a krátka lieèba.

• Nástroj na pomoc sebe samému, 

 dodávajúci mimoriadnu osobnú silu a dôveru.

• Pomoc pri emocionálnych, mentálnych a fyzických problémoch.

• Terapia farbami sa pravdepodobne stane preferovanou terapiou budúcnosti.

• Vyrobené vo Švajèiarsku.

• Jedineèné, špeciálne navrhnuté sklenené farebné filtre.
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T E R A P I A  F A R B A M I
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TERAPIA FARBAMI 
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"BIOPTRON Pro 1 sada farebných filtrov"
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tel.: +421 2 49 100 966
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