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Lidé ve starověkém Egyptě, Indii a Číně využívali pozitivní vlastnosti barev. V Egyptě 
byli pacienti léčeni pomocí slunečních paprsků, které prostupovaly barevným sklem 
nebo krystaly. Existuji důkazy o tom, že čínští lékaři léčili onemocnění žaludku po-
mocí žluté barvy a těm, kdo měli spálu, radili nosit červené šátky. Avicenna, léčitel 
z 11. století, napsal, že člověk, kterému hrozí vykrvácení, by se neměl dívat na 
nic červeného, ale musí využít zklidňujících vlastností modré barvy, která krvácení 
zastaví. Ve své praxi také používal barevné masti a elixíry. V 16. století Paracelsus, 
který je známý jako zakladatel moderní evropské medicíny, znovu objevil znalos-
ti a filozofii barev, když využíval účinky barevných paprsků k hojení společně  
s hudbou a bylinami. Jeho práce se bohužel setkala s posměchem a většina jeho 
rukopisů byla spálena, nyní ho však mnozí považují za jednoho z lékařů a léčitelů 
dané doby.

HISTORIe
BAREVNÝ SET BIOPTRON
PrO VaŠe ZDraVÍ a DUŠeVnÍ POHODU

BARVA ZNAMENÁ ENERGII

Barvy vnímáme nejen zrakem, ale také nevědomě pokožkou, svaly a celým zbyt-
kem těla. Barva, která proniká do našeho těla, vyvolává určité chemické reakce, 
které ovlivňují funkci různých orgánů a systémů. Barevný set je dnes velice oblíbený 
a díky své vysoké účinnosti a bezpečnosti také velice rozšířený po celém světě. 
Na rozdíl od tradičních metod působí barevné filtry na příčinu potíží, nikoli jen 
na příznaky a působí do hloubky. Při užívání léků se sice dočasně zbavíme bolestI 
hlavy, ale její příčinu nevyléčíme, ani neodstraníme, a tak se bolest brzy znovu pro-
jeví. Barvy pomáhají vyplňovat energetické rezervy tkání a orgánů, čímž zvyšují 
odolnost organismu. Takto nově získaná energie nám dává sílu bojovat proti bolesti.

newton
Sir Isaac Newton byl anglický fyzik, matema-
tik, astronom, přírodní filozof a alchymista, 
kterého mnozí považují za největší osobnost  
v historii vědy.

avicenna
Ibn Sina, známý také jako Avicenna, byl per-
ský lékař, filozof a vědec. Mezi jeho slavná díla 
patří Kniha uzdravení a Kánon medicíny, které 
patřily téměř pět set let k uznávaným lékařským 
textům na mnoha evropských univerzitách. 

Paracelsus
Paracelsus byl švýcarský lékař. Cestoval po 
Středním východě a hledal alchymisty a lékaře, 
od kterých získával vědomosti. Naučil se, že 
rány se zhojí samy, jestliže se nechají vyschnout 
a zamezí se vniknutí infekce. Znalosti těchto 
léčebných postupů ho proslavily.
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Barva je světlo a světlo je barva. Světlo vychází ze slunce v různých frekvencích. 
Tyto frekvence světla mohou být odděleny procesem lámání. Když světlo prochází 
skleněným hranolem, láme se a rozděluje na sedm barev spektra. Každá barva 
má svoji vlastní frekvenci. Jestliže rozdělené barvy procházejí jiným hranolem, 
vytvoří znovu bílé světlo. Jako první tento jev na konci 17. století popsal významný  
anglický fyzik Isaac Newton. V praxi dokládá newtonův objev například vznik duhy. 
Když sluneční světlo prochází kapkami deště, které působí jako hranoly, rozdělí se 
na sedm barev. Čím větší jsou kapky deště, tím zářivější duha se na obloze objeví.

SEDM BAREV
SLUneČnÍHO SVĚTLa

Energie se pohybuje ve vlnách. Vzdálenost mezi následnými vlnami se nazývá 
vlnová délka a počet kmitů vlny za sekundu se nazývá frekvence. Podle pravidla 
úderů: čím delší vlnová délka, tím nižší frekvence. Každá barva má svoji chara-
kteristickou frekvenci a svoji individuální vlnovou délku. Pouze malá část elektro-
magnetického spektra je viditelná lidským okem. Fialová má nejkratší vlnovou délku 
a červená nejdelší. Za fialovou je ultrafialová, která je lidskému oku neviditelná, 
ale přesto může procházet naším tělem. Ultrafialová nás opaluje a ničí bakterie. 
Nejdelší vlnovou délku na druhé straně spektra má červená. Za červenou se na-
chází infračervená a dále mikrovlny, radarové, rádiové a televizní vlnové délky, 
které jsou všechny lidskému oku neviditelné. Červená, oranžová a žlutá se pohybují 
na delších vlnových délkách a zdá se, že přicházejí do oka rychleji než barvy na 
druhé straně spektra. Protože si tyto barvy spojujeme s ohněm a slunečním světlem, 
říkáme jim teplé. Zelená, modrá a fialová jsou vnímány jako barvy studené. Pohy-
bují se na kratších vlnových délkách, takže se zdá, že k našim očím putují déle; 
navozují představu vody v moři a řekách nebo představu oblohy a zimního úsvitu. 
Nazývají se ustupující barvy, protože jejich energie se k našemu zraku dostává 
velice pomalu. Každá teplá barva má svoji doplňkovou studenou barvu: červená 
– modrá, oranžová – indigo, žlutá – fialová, zelená – červená (fuchsiová).

VLNOVé DéLKy 
A FREKVENCE BAREV

Viditelné sVětelné spektrum
400nm 450nm 500nm 550nm 600nm 650nm 700nm

Citlivost oka
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PRINCIP
PůSObenÍ bareV

Princip vychází z předpokladu, že všechny orgány, pokud jsou v pořádku, mají 
své charakteristické frekvence vibrací, a že onemocnění je přirozenou reakcí těla 
na stres. Stres způsobuje změnu frekvence energie, která postihuje funkci orgánu. 
Změna funkce orgánu je způsobena zvýšením nebo snížením vibrací. Příčinou 
těchto změn vibrací je zátěž, která může být chemická, mechanická nebo tepelná. 
Příkladem může být neustálé přejídání; to způsobuje mimořádné zatížení srdce, 
které se snaží pumpovat více krve, aby zvládalo trávení a oběh krve. Následně 
dochází ke změně přirozené frekvence tohoto orgánu. Pracuje-li srdce dlouhou 
dobu na nesprávné frekvenci, může na zátěž reagovat infarktem. Dalším příkladem 
je užití drog, které ovlivňují frekvenci našeho mozku. Změna frekvencí vede  
k únavě a zvýšená únava je příčinou vyčerpání a možné smrti. Příliš velké množství 
světla také mění frekvenci, při které se daří kožním buňkám. Tím dochází k jejich 
rozptýlení, které se projeví popálením. Barva, která představuje pouze vibrace, 
je přirozeným, neškodným druhem působení. Všechny naše orgány lze "seřídit" 
(podobně jako motor) jestliže se dostanou z rovnováhy. A to tak, že tělu dodáme 
energii odpovídající barvy. Měli bychom však mít vždy na paměti, že působení 
barvami představuje pouze alternativu k profesionální lékařské péči. Ortodoxní 
medicína v kombinaci s působením barev může přinést rychlejší výsledky a působit 
na příčinu, která, jak víme, představuje počátek procesu samohojení. 

JAKOU BARVU POUŽÍT?
POZneJTe SVÝcH SeDM ČaKer

Teorie čaker vychází z hypotézy, že energie, která nás udržuje při životě, proudí 
rovnoměrně naším tělem. V sedmi bodech dochází ke koncentraci energie, která 
se nepřetržitě pohybuje ve spirále. Těchto sedm specifických bodů se nazývá 
čakry. Slovo čakra pochází ze sanskrtu a znamená "kolo". Barevný set pracuje 
se sedmi hlavními čakrami, přestože v těle existuje také mnoho menších čaker. 
Sedm čaker funguje jako naše barevné baterie; když jsou plně nabité, jsme ve 
stavu rovnováhy, zdraví a duševní pohody. Jestliže je jedna z těchto baterií vy-
bitá, náš celý systém trpí a objevují se nemoci. Barevný set udržuje tyto „čakrové  
baterie" nabité. Frekvence související s jednotlivými barvami spektra odpovídají 
frekvencím energie každé ze 7 hlavních čaker těla a frekvenci orgánů, svalů  
a kostí, které se nacházejí ve stejné oblasti jako daná čakra, tj. oranžová souvisí 
se sakrální čakrou, ale také s vaječníky, varlaty, ledvinami, pánví a střevy. Čakry 
jsou také spojené s našimi endokrinními žlázami produkujícími hormony. Barvy lze 
použít k aktivaci celého systému nebo k aktivaci jednotlivých čaker. Má se za to, 
že barvy silně působí na fyzickou, duchovní a mentální stránku lidského jedince. 
Například člověk trpící bolestí v krku by mohl aktivovat svoji krční čakru pomocí 
světle modrého světla, které by na ni zamířil. Vizualizací modrého paprsku světla, 
které dopadá na jeho krk, nošením modrého šátku, konzumací modrého jídla (hro-
zny, olivy, švestky, borůvky, lilek) nebo přikládáním lazuritu (drahého kamene) na 
krční čakru několikrát během dne. Stimulací této čakry budou její další aspekty posí-
leny pomocí modré barvy. Schopnost komunikace, sebevyjádření a pravdomluvnost 
budou účinnější, tvořivost se bude rozvíjet a překážky, které byly původní příčinou 
bolesti v krku, mohou zmizet. V případě, že je čakra přetížená svou konkrétní bar-
vou, doporučuje se vyvážit ji příslušnou doplňkovou barvou.
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Následující popis uvádí příklady tradičního použití: DUHOVÁ SPrcHa

Velice úspěšný způsob pro zachování harmonie a rovnováhy holistického systému 
je vystavit každou čakru příslušné barvě po dobu jedné minuty, tj. celkem 7 minut 
ošetření každý den. Tento způsob může být používán denně a je vhodný zejmé-
na pro osoby trávící velké množství času pod umělým osvětlením. Pro stabilizaci 
doporučujeme krátké působení zeleného světla na všechny čakry.

Doporučené programy pomocí čaker vycházejí z dlouhodobé profesionální 
zkušenosti s působením barev. Barevný set nemůže nahradit lékařské ošetření a 
léčbu. Doporučujeme, abyste se poradili se svým lékařem a/nebo odborníkem 
na barevný set, zda je daná péče vhodná pro zamýšlený účel!

ČaKra barVa MÍSTO fyZIOLOgIcKÁ 
aSOcIace

HOrMOnÁLnÍ 
PODnĚT

fyZIOLOgIcKÁ 
reaKce

základní červená spodní část páteře nadledvinky,
konečník

adrenalin strach nebo odvaha, 
sebeuvědomění

sakrální oranžo- 
vá

spodní břicho vaječníky, varlata,
ledviny, střeva

pohlavní hor-
mony

spokojenost,
sebeúcta

solar plexus žlutá žaludek slinivka, játra, trávicí 
ústrojí, pokožka

inzulín bystrost,
hrdost

srdeční zelená srdce brzlík, imunní systém,
krevní oběh, plíce

tymozin soucit,
láska

krční modrá krk štítná žláza,
dýchací systém

tyroxin komunikace,
sebevyjádření

třetí oko indigo čelo hypofýza,
oči, dutiny

stimulace
hormony

intuice,
odpovědnost za sebe

korunní fialová temeno šišinka, mozek, nervový 
systém

melatonin osvícení,
sebepoznání
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SÍLA SEDMI BAREV
SaKrÁLnÍ ČaKra – OranžOVÁ

Z psychologického hlediska kombinuje oranžová fyzickou energii 
s duševními vlastnostmi. Je to barva tvořivosti. Navozuje celkový 
pocit duševní pohody a dobré nálady. Oranžová symbolizuje teplo 
a prosperitu. Souvisí se sebeúctou.

Z psychologického hlediska představuje červená zdraví, oheň, 
teplo, krev, vášeň, vůli, přežití, zlost, výbušnost, nebezpečí a 
zkázu. Stimuluje, povzbuzuje a dráždí. Dodává pocit síly.

ČERVENÁ MÁ TYTO ÚČINKY MÍSTO ČAS

stimuluje a podněcuje činnost 
nervů, proto se říká, že má bla-
hodárné účinky na poruchy čichu, 
hmatu, zraku, sluchu a chuti

základní čakra červená 10 min., 
modrá 2 min. po 
dobu tří týdnů

stimuluje krevní oběh,
používá se při pocitu chladu

základní čakra červená 20 min., 
modrá 5 min.

obnovuje vyčerpanou energii základní čakra červená 15 
min., modrá dle 
potřeby

aktivuje játra napravo od 
žaludku

červená 3 – 5 
min., modrá  
1 min. po dobu 
jednoho týdne

působí blahodárně na svalový sys-
tém, při problémech s bederním 
ústřelem, na zkrácené svaly

na zkrácené 
svaly

červená 10 min., 
modrá 2 min. 
dvakrát denně, 
dokud bolest 
neustoupí

uvolňuje artritickou bolest na bolestivá 
místa

červená 5 min., 
modrá 1 min. 
dokud bolest 
neustoupí

SÍLA SEDMI BAREV
ZÁKLaDnÍ ČaKra – ČerVenÁ

OranžováČervená

ORANŽOVÁ MÁ TYTO ÚČINKY MÍSTO ČAS

stimuluje tepovou frekvenci, aniž 
by ovlivňovala tlak krve; používá 
se při nízkém tlaku, jestliže hrozí 
postižení srdce

sakrální čakra oranžová 3 – 5 
min., indigo jednou 
denně dokud  
nepocítíte zlepšení

urychluje hojení potrhaných vazů  
a zlomených kostí

na poraněné 
místo

oranžová 3 – 5 
min., indigo dvakrát 
denně až do 
úplného uzdravení

působí proti depresi sakrální čakra oranžová 1 min. 
denně dokud se 
stav nezlepší

periodické bolesti nebo výkyvy při 
menopauze

sakrální čakra oranžová 5 min., 
indigo 1 min. po 
dobu pěti dnů

stimuluje tvorbu mléka po porodu na oba prsy oranžová 3 min., in-
digo ½ min. jednou 
denně

posiluje plíce na obě plíce oranžová 3 min., 
indigo ½ min. po 
dobu jednoho týdne
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ZelenáŽlutá
Zelená je barva lásky, pokroku, mládí, růstu, nezkušenosti, plodnosti, 
naděje, rovnováhy a nového života. Je to také barva žárlivosti, závis-
ti a předsudků. Je to barva pocitů.

SÍLA SEDMI BAREV
SrDeČnÍ ČaKra – ZeLenÁ
PROSTřEDNÍ BARVA SPEKTRA

ZELENÁ MÁ TYTO ÚČINKY MÍSTO ČAS

působí na sympatický nervový sys-
tém (součást centrálního nervového 
systému). Uvolňuje napětí v cévách 
a snižuje krevní tlak

srdeční čakra zelená 5 min., 
červená ½ min. 
až do zlepšení

povzbuzuje srdeční čakra, na 
páteř

zelená 20 min., 
červená 2 min.

zklidňuje emoce srdeční čakra zelená 10 min., 
červená 1 min.

buduje tkáně a svaly na oslabené 
svaly

zelená 10 min., 
červená ½ min. 
až do zlepšení

je vhodná pro léčbu šoku srdeční čakra zelená 10 min., 
červená ½ min.

působí jako mírný desinfekční 
prostředek, germicid, antiseptikum 
a baktericid

postižená oblast zelená 20 min., 
červená 1 min.

SÍLA SEDMI BAREV
SOLar PLexUS - žLUTÁ

ŽLUTÁ MÁ TYTO ÚČINKY MÍSTO ČAS

příznivě ovlivňuje nervy a nervový 
systém; používá se k posílení nervů 
a stimulaci mozku

solar plexus žlutá 10 min., 
fialová 2 min.

zbavuje krevní systém toxických 
látek stimulací lymfatického systému 

solar plexus žlutá 3 – 5 
min., indigo 2 
minuty po dobu 
tří týdnů, nejlépe 
v kombinaci s 
lehkou stravou

působí proti zácpě oblast pupku žlutá 10 min., 
fialová 2 min. až 
do uzdravení

působí pozitivně na mentální 
vyčerpání 

solar plexus žlutá 15 min., 
fialová 3 min. po 
dobu 2 – 3 dnů

pomáhá při trávení; působí proti 
překyselení

solar plexus žlutá 20 min., 
fialová 5 min.

regeneruje pokožku solar plexus 
a oblast pokožky

žlutá 10 min., 
fialová 2 min. 
jednou týdně

Žlutá je psychologicky vhodná pro sklíčenou a melancholickou nála-
du. Je to barva intelektu a vnímání. V minulosti byla žlutá barvou 
života, navozuje radost, dobrou náladu, veselí. Žlutá souvisí se se-
beúctou a s tím, jaký máme pocit sami ze sebe. Je to barva osob-
nosti a vnitřního já.
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IndigoModrá

SÍLA SEDMI BAREV
ČaKra TřeTÍHO OKa – InDIgO

INDIGO MÁ TYTO ÚČINKY MÍSTO ČAS

je nejlepší protilátkou při nespavosti čakra třetího oka indigo 10 min., 
oranžová 1 min.

podporuje růst tkání na popáleniny indigo 5 min., 
oranžová 1 min. 
podle potřeby

pomáhá při akutních problémech 
s dutinami 

čakra třetího oka, 
oči

indigo 5 min., 
oranžová 1 min. 
dvakrát denně 
podle potřeby

zklidňuje bolesti zad čakra třetího oka 
a bolestivá oblast

indigo 10 min., 
oranžová 1 min.

pomáhá zastavovat krvácení krvácející místo indigo 20 min., 
oranžová 2 min.

urychluje hojení ekzémů pokožka indigo 5 min., 
oranžová 1 min. 
po dobu jednoho 
týdne

Z psychologického hlediska je indigo dobrá barva pro sebekontrolu, 
uspořádání, víru a efektivitu. Pomáhá odstraňovat návykové pocity. 
Indigo zbavuje strachu (zjistěte, čeho se strach týká a jak souvisí 
s nemocí). Indigo povzbuzuje a inspiruje k odpovědnosti za sebe 
sama.

SÍLA SEDMI BAREV
KrČnÍ ČaKra – MODrÁ

MODRÁ MÁ TYTO ÚČINKY MÍSTO ČAS

má zklidňující účinky při zánětlivých 
nemocech

krční čakra modrá 10 min., 
červená 1 min. 
dvakrát denně 
dokud nedojde 
ke zlepšení

zlepšuje metabolismus a vitalitu krční čakra modrá 10 min., 
červená 1 min. 
jednou týdně

redukuje nervové vzruchy krční čakra, týl modrá 20 min., 
červená 2 min.

pomáhá při bolesti v krku, zánětu 
hrtanu, zánětu mandlí, ústních 
vředech, ucpaných uších

krční čakra modrá 10 min., 
červená 1 min. 
dvakrát denně

zklidňuje hyperaktivní děti krční čakra modrá 10 min., 
červená 1 min. 
jednou denně po 
dobu jednoho 
týdne

urychluje hojení popálenin v místě popálenin modrá 10 min., 
červená ½ min. 
dvakrát denně 
dokud nedojde 
ke zlepšení

Psychologicky má modrá větší zklidňující účinky než zelená, zejmé-
na ve stavech citového vypětí. Modrá je barva vhodná pro meditaci 
a duchovní rozvoj. Uvolňuje mysl. Modrá je barva pravdy, odda-
nosti, klidu a upřímnosti. Je to barva intuice a vyšších duševních 
kvalit. Modrá souvisí se sebevyjádřením.



p ů s o b e n í  b a r e v

bareVnÉ MaSÁže
Záření BIOPTRON s barevným setem BIOPTRON lze použít jako 
součást relaxační masáže. Během masáže jsou oblasti s nízkým 
obsahem energie ozařovány světlem různých barev z celého 
spektra. Kombinace barevného světla, masáže s použitím olejů 
a vyrovnání čaker obnovuje osobní harmonii a duševní pohodu. 
Pro silnější účinky je možné masážní oleje vystavit světlu, které 
prochází barevnými filtry.

PRO DUŠeVnÍ POHODU

Systém světelné péče Bioptron a barevný set Bioptron je velice 
uznávaný v oblasti kosmetiky, protože naše pokožka vždy odhalí 
skutečný energetický stav našeho organismu. Každá vráska  
a skvrna, barva a konzistence pokožky, zadržování tekutiny 
apod. poskytují informace o dynamickém toku energie v rámci 
vnitřního fungování těla a duše. 
Barevný set BIOPTRON je považován za účinný, zejména v oblas-
ti redukce vrásek, velkých pórů, skvrn a celulitidy, suché a drsné 
pokožky, ale také mastné pokožky. Účinky barevného světla lze 
na obličeji zaznamenat okamžitě. Pokožka vypadá svěží, hladší 
a mladší.

RŮZNé ZPŮSOBy POUŽITÍ
bareVnÉHO SeTU bIOPTrOn

PRO KOSMeTIKU

SÍLA SEDMI BAREV
KOrUnnÍ ČaKra – fIaLOVÁ

FIALOVÁ MÁ TYTO ÚČINKY MÍSTO ČAS

uklidňuje osoby s duševními 
poruchami

korunní čakra, 
směrem k zadní 
části hlavy

fialová 10 min., 
žlutá 1 min. po 
dobu jednoho 
týdne

desinfikuje pokožku oblast pokožky fialová 5 min., 
žlutá 1 min.

podporuje tvorbu bílých krvinek ve 
slezině 

napravo od 
žaludku

fialová 15 min., 
žlutá 1 min. po 
dobu jednoho 
týdne

způsobuje rozšiřování cév, pokles 
krevního tlaku 

korunní čakra fialová 10 min., 
žlutá 1 min. po 
dobu jednoho 
týdne

má zklidňující účinky na nervový 
systém a srdce, tiší bolest hlavy

korunní čakra, 
směrem k zadní 
části hlavy

fialová 15 min., 
žlutá 1 min.

pomáhá při postižení hlavy, 
pokožky hlavy a vědomí 

korunní čakra fialová 5 min., 
žlutá 1 min.

Z psychologického hlediska souvisí fialová se sebepoznáním a du-
chovním uvědoměním. Byla vždy považována za barvu hojení.  
Povzbuzuje spojení vnitřního já a duše. Fialová souvisí se sebe-
poznáním. Je to velice účinná barva a neměly by ji používat děti.

Fialová



p ů s o b e n í  b a r e v

TAKé ZVÍřATA MAJÍ ČAKRy

Zvířata mají stejné čakry jako lidé. Tyto čakry se nacházejí na podobných místech 
– většina z nich je umístěna horizontálněji než u lidí, ale na velice blízkých místech. 
Zvířata mají jinou hlavní čakru, která se nachází nad plecí a nazývá se brachiál-
ní čakra. Někdy se také nazývá "klíčová", protože je velice účinná a poskytuje 
přístup ke všem ostatním čakrám. Mnoho zvířat nevidí barvy tak jako my, ale to 
neznamená, že nejsou ovlivňovány jejich energiemi. Zvířata jsou velice citlivá na 
různé energie, takže také využívají různé výhody barev. Nezapomínejte, působení 
barvami by nemělo být považováno za náhradu veterinární péče.

BAREVNÝ SET PRO ZVÍřaTa


