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barwa

czerwony

działanie
pobudza czuciowy system nerwowy, uaktywnia zdolności życiowe,
pobudza wydzielanie hemoglobiny, jest środkiem przeciwdziałającym
oparzeniom promieniami UV i rentgenowskimi

pomarańczowy działa na system oddechowy, pobudza tarczycę, przyśpiesza gojenie
owrzodzeń żylakowych, pobudza gruczoły mleczne (produkcję mleka),
pobudza żołądek, ułatwia wymioty (po zjedzeniu szkodliwych potraw),
pomaga przy wzdęciach, pobudza wzrost kości i tkanek

żółty

działa na czuciowy i ruchowy system nerwowy, pobudza układ
limfatyczny, działa na układ trawienny, działa przeczyszczająco, reguluje
pracę śledziony, działa przeciw pasożytom i robakom, poprawia nastrój w
depresji

żółtozielony

ułatwia procesy przemiany materii – przestawienie, działa na układ
oddechowy, ułatwia rozrzedzanie śluzu, działa wzmacniająco na kościec
(gospodarka fosforem),pobudza pracę mózgu, pobudza grasicę, ma słabe
działanie przeczyszczajace

zielony

reguluje czynność mózgu, pobudza przzyrost tkanki miesniowej i łącznej,
ma działanie antyseptyczne i dezynfekujace, pobudza działanie
przysadki mózgowej

turkusowy

wpływa na przestawienie procesów przemiany materii, zmniejsza
aktywność mózgu, wzmacnia skórę, pobudza odnowę poparzonej skóry

niebieski

działa przeciwświądowo, napotnie, słabo uspokajająco, obniża
temperaturę i hamuje procesy zapalne, pobudza szyszynkę, wzmacnia
witalność i dobre samopoczucie

indygo

reguluje pracę przytarczyc, uspokaja oddychanie, działa ściągająco,
przeciwkrwotocznie, działa wzmacniająco na system immunologiczny
(tworzenie fagocytów), działa na gruczoły mleczne zmniejszając
mlekotok, działa przeciwbólowo i uspokajająco

fioletowy

działa pobudzająco na śledzionę, działa sedatywnie na aktywność
mięśniową, włączając w to serce, działa uspokajająco na układ nerwowy
(trankwilizator), ułatwia tworzenie leukocytów

purpurowy

hamuje aktywność nerek i nadnerczy, zmniejsza wrażliwość na ból,
działa odprężająco, ułatwia zasypianie (środek nasenny),działa na serce
i układ krążenia, obniża ciśnienie tętnicze, rozszerza naczynia, obniża
gorączkę, zmniejsza zakres czucia, działa stabilizująco na popęd płciowy
przy nadaktywności

magenta

nasila aurę, działa harmonizująco w obszarze czucia, regulująco działa na
serce i układ krążenia, układ moczowy i układ rozrodczy

szkarłat

pobudza nerki i nadnercza, podnosi ciśnienie poprzez zwężenie naczyń
krwionosnychi przyśpieszenie czynności serca, skraca czas porodu,
pobudza układ rozrodczy i obszar czuciowy (afrodyzjak), wywołuje
miesiączkę
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