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 لصحةمن أجل ا لونال

 

ٌ   فًالتأثٌر  علىن للمساعدة لوٌمكننا استخدام ال  ة، من خالل:صحتنا العقل

 معٌن. لون ارتداء -

 بناًء على اللون.كل األشرب أو ال -

 .ن )مثل تنفس اللون(لوالتصور أو التأمل بال-

 .ن )حدٌقة خضراء، سماء زرقاء، إلخ(أنفسنا باللو إحاطة -

 

 

 

 

 حم األ

الطاقة، والقوة، والتحفٌز، والثقة، وقوة اإلرادة، والشجاعة،  ز:يعز  

 والمبادرة، والتركٌز على االهتمام بالتفاصٌل.

أو الغضب،  ه فً حالةتجنبمع االكتئاب، السلبٌة، الخجل ) د لـ:جي

 االنفعال(.
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 الب تقالي

القوة الداخلٌة، والتفاؤل، واحترام الذات، والجسم والعقل،  تحفٌز ز:يعز  

فتح العقل على أفكار والسعادة، والتعبٌر عن الذات، واإلبداع، و

 التنشٌط.وجدٌدة، ووجهات نظر 

 الفجٌعة والخسارة.و، رالتوتوالصدمات، والسلبٌة، واالكتئاب،  جيد لـ:

 

 يذهبال

 الحكمة.واألفكار والمشاعر،  وتوازنالحماس،  يعزز:

 والتوتر والقلق. ،االكتئاب )خاصة أثناء انقطاع الطمث( يد لـ:ج

 

 صر ألا

 

ضبط والثقة بالنفس، واحترام الذات، والتطهٌر، و، حفٌزالت ز:يعز  

 الرضا، التحفٌز الذهنً.و، منطقالقدرة على التبرٌر والوالنفس، 

الحساسٌة للنقد، والسلبٌة، و، واإلرهاقالٌأس، واالكتئاب،  مريد لـ:

 قة )تجنب األرق، فرط النشاط(.قلة الثو

 

 ضخر األ

التعاطف وقبول الذات، و، وتطوٌر الذاتاالنسجام، والتوازن،  يعزز:

 التجدٌد.ومع الذات واآلخرٌن، 

 واالرتباك. ،الذات ورثاء ،التوتر والقلق جيد لـ:
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 ت كوازال

العالقات الشخصٌة، والشفاء، والتطهٌر، والهدوء،  يعزز:

 المرونة.والصداقة، والمشاركة، و

 الغضب.والقلق، والتوتر،  جيد لـ:

 

 

  ز  األ

الهدوء، والسالم، واالسترخاء، واإلبطاء، والثبات، والتعبٌر عن  يعزز:

ٌ ة( الذات، والحدس  ، والصدق، والحقٌقة، واإلبداع.)البدٌه

 الغضب.واإلثارة الزائدة، والقلق، والتوتر، واألرق،  جيد لـ:

 

 ليالني

الهدوء، والسالم، والروحانٌة، والفهم، والحدس، والحكمة،  ز:يعز  

 اإللهام.و

فً  هجنبتالقلق )واألرق، والذهان، والهواجس، والغضب،  جيد لـ:

 االكتئاب، الوحدة(.

  

 

  البنرسجي/ األ جواني

اإللهام، والخٌال، والتعاطف، والشعور باالنتماء، ومساعدة  يعزز:

 اآلخرٌن، واحترام الذات، والكرامة.

 االكتئاب الشدٌد.وتدنً احترام الذات، وقلة الثقة، و، والهوسالقلق، والتوتر،  جيد لـ:
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  جوانياأل

التخلً عن الماضً أو األفكار المثٌرة للقلق، والمضً قدًما،  يعزز:

 والفهم الروحً.

ٌ  تخفٌف  جيد لـ:  ة.العدوان

 

 

  زه يال

اللطف، والتنشئة، والرحمة، والمودة، والهدوء، وضوح الفكر،  يعزز:

 .والحل  

الحساسٌة والعدوانٌة، والغضب، واألرق، والعالقات الصعبة،  جيد لـ:

 المفرطة.

 

 

 ال ٌحتوي على لون. األسود

 األلوان. ٌضم  كاف ة األبيض

 ٌحتوي على األحمر واألزرق واألصفر. البني

 

 


