
BIOPTRONI  VÄRVITERAAPIA

Värviteraapia on pärit vanadest kultuuridest Egiptusest, Hiinast, Indiast. Üks osa 
valgest valgusest on värviline valgus. Seda me näeme vikerkaares. Värviteraapia 
on valguse ja värvi rakendusviis keha energeetiliste keskuste tegevuse 
tasakaalustamiseks ja aktiveerimiseks. Värvidel on psühholoogiline ja ka 
füsioloogiline mõju. Inimene tajub maailma läbi erinevate meelte. 80% tajub 
läbi nägemise. Selgrool on 7 põhitšakrat(energiakeskust).Igale vastab üks värv 
vikerkaarest. Juba sünnipäraselt võib inimesel  1 tšakra töötada halvemini. 
Vähestel on kõik tšakrad aktiivsed. Tšakrad lähevad ka ülespoole. Mida kõrgem 
on see „antenn“, seda rohkem saab inimene infot virtuaalmaailmast. Kui on 
probleem, saame värvidega kiiremini mõjutada. Värvifilter võimendab Bioptroni 
mõju 3 korda. Värvifiltrid pole tavalisest klaasist. Need on valmistatud käsitsi. 
Sisaldavad poolvääriskividest valmistatud pulbrit – selletõttu kannavad ka endas 
bioinformatsiooni.

1. Kroontšakra – violetne
2. Kolmas silm – indigo
3. Kurgutšakra – sinine
4. Südame tšakra – roheline
5. Päikesepõimik – kollane
6. Ristluu tšakra – oranž
7. Õndraluu tšakra – punane

Neid  keskusi  saab  mõjutada  nii  eest  kui  tagant.  Kroontšakras  on 
potentsiaalne vaimuselguse jõud. Mõjutab violetne. Vastutab:
 
- Aju ülemine osa
- Skalp ja juuksed
- Kesknärvisüsteem
- Psüühika

Vale funktsioneerimine põhjustab:
- Peavalu
- Närvilisus ja närvisüsteemi haigused
- Psüühilised häired, hullumeelsus
Ka  noortel  on  tänapäeval  palju  depressiooni.  Kasutada  violetset  valgust. 
Kroontšakra kontrollib kõiki ülejäänud tšakraid.

Kolmas silm  – indigo
See  on  aja  tšakra,  valguse  ja  teadvuse  tšakra,  tugev  intuitsioon, 
loomingulisus.



Seotud  käbiorganiga  peaajus,  mis  mõjutab  hormoonide  seratoniini  ja 
melatoniini teket. Viimane reguleerib une ja ärkamise instinkte. Kes ei suuda 
ärgata, näidata indigo filtriga 3.silma kohale ette. Tagantpoolt mõjutada siis, 
kui ei saa uinuda. Seratoniin on õnnehormoon.
Vastutab:
- Aju alumine osa
- Silmad
- Kõrvad
- Nina, haistmine
- Tugevdab immuunsüsteemi

Indigosinisel  on  tervenemist  aktiveerivad,  valu  leevendavad  ja  rahustavad 
omadused.  Kasutatakse  eriti  pea  piirkonna  haiguste,  arenguhäirete  ja 
vaimsete – hingeliste jõuetusseisundite puhul.
Kolmandat silma võib mõjutada iga päev.

Kurgu tšakra – vastutab kommunikatiivsuse eest – sinine

Kommunikatiivsust saab arendada.

- Suhtlemine
- Väljendusviis
- Kõne
- Hääl
- Õlad (raskustunne)
- Hingamisteede ülemine osa
- Toodab kasvuhormooni

Vale funktsioneerimine põhjustab:

- Kokutamine
- Angiin
- Kurgu- ja hingamisteede haigused
- Kilpnäärme haigused
Kilpnäärme häirete puhul näidata tagantpoolt.

Südame tšakra – seotud kõrgete emotsioonidega: armastus, kirg, tasakaal, hea 
enesetunne – roheline
Vastutab:
- Südametegevus
- Vereringe
- Kopsud
- Käte funktsioneerimine (tugevus)



- Toodab immuunsüsteemi tugevdavaid hormoone
  Vale funktsioneerimise korral:

- Südamehaigused
- Kopsuhaigused
- Bronhiaalastma
- Vereringe häired

 Inimesed,  kellel  on kõrge vererõhk,  peaksid  mõjutama  lambiga  tagantpoolt. 
Muidu hakkab süda puperdama.
Allergilise nohu puhul näidata tagantpoolt.

Päikesepõimik – kollane (Eriti tähtis)
....on eluks vajaliku energia  hoiukoht.  Vastutab  maosooletrakti  ja  teiste  kõhu 
piirkonnas olevate organite eest: maks, põrn, kõhunääre, sapipõis, neerud jne.
Tähtis  roll  kogu  ainevahetusprotsessi  juhtimisel  ning  toiduainete  muutmisel 
energiaks.
Tugevdab  närvisüsteemi.  Ebaõige  funktsioneerimise  korral  võib  põhjustada 
kõikide organite haigusi.

- Närvilisus
- Suhkruhaigus
- Kõik ainevahetushäired
- Psüühilised haigused

 Võib  aeg-ajalt  näidata  valgust  päikesepõimikule.  Tõstab  vastupanuvõimet 
haigustele.

Ristluu tšakra – 3 pöidla laiust nabast allpool – oranš.
Vastutab  seksuaalsuse,  sigimisvõime  ja  perekonna  loomise  eest.  Toodab 
suguhormoone. Võib näidata valgust selja poolt.
Füüsilises plaanis vastutab:

- Urogenitaalse süsteemi eest
- Lümfisüsteemi talituse eest
- Magu
- Jalad – Põlvevalu puhul näidata valgust ristluudele selja poolt.

 Häiritud tegevuse korral:
- Viljatus
- Impotentsus
- Raseduse katkemised
- Urogenitaalsed haigused
- Liigne huvi või vastikustunne seksi vastu
Parem näidata valgust selja poolt.

Õndraluu tšakra – punane
Siin  asub  inimese  potentsiaalne  energia,  tema  varjatud  energeetilised 
võimalused. Sportlastel saab tõsta lihaste toonust kuni 13 %.



Vastutab: 
- Luusüsteemi eest
- Lihaste areng
- Jalad ja puusa alumine osa
- Soolestik
- Neerude ja neerupealsete töö
- Kusepõis ja kuseteed
- Seksuaalne aktiivsus

 Häired selle tšakra töös:
- Hirmud ja foobiad
- Vihahood ja nõrkusehood
- Energiapuudus

  Punasega  saab  valu  vaigistada.  Annab  jõudu.  Peale  insulti  näidata 
seljakanalisse punast. 


