
                                                                                                               

 
 

Вата 

Балансира се чрез: златно, червено, оранжево, жълто, бяло, 

изумрудено зелено, небесно синьо, розово 

Влошава се от: прекалено ярки, крещящи цветове, както и от 

прекалено тъмни цветове 

Подходящи форми: кръгли, с меки очертания, квадратни, 

балансирани 

 

Питта 

Балансира се чрез: бяло, зелено, синьо, меки пастелни цветове 

Влошава се от: червено, оранжево, жълто и златно 

Подходящи форми: избягвайте ъгли, остри и проникващи 

форми 

Кафа 

Балансира се чрез: червени, златни и жълти форми, 

оранжевите са най-балансиращи 

Влошава се от: бели, розови и други белезникави цветове 

Подходящи форми: пирамида, ъглови форми, избягвайте 

вертикални, кръгли или квадратни форми 

 

 

 
 

Терапията с цветове, която използва Аюрведа влияе по-скоро на ума, 

отколкото на тялото. Затова цветовете трябва да бъдат класифицирани 

според гуните: тамас, раджас и сатва. Цветовете имат много нюанси и те са 

съответно: тамастични, раджастични и сатвични. 

Сатвични цветове: Нюансите на всички цветове, които носят хармония, 

радост и спокойствие. Сатвични са: бяло, златно, виолетово и синьо. 

Раджастични цветове: Цветовете, които са светли, силни, ярки, 

изкуствени /напр. неонови светлини/. Светещи, метални, пронизващи, 

които често използваме в средата, в която живеем, но те са с ниско ниво на 

енергия.Комбинацията от противоположни цветове също може да бъде 

твърде стимулираща и дразнеща /напр. синьо и жълто, червено и зелено/. 

Раджастични са: червено, жълто, оранжево, лилаво. 

Тамастични цветове: Това са нюанси на цветовете, които са скучни, 

мътни, неопределени, кални. Те стимулират ума към застой, тежест, 

инертност, претовареност. Такива са: сиво, кафяво и черно. 

 

В действителност бялото и черното не се считат за цветове, а по-скоро са 

полярност: светлина и тъмнина, от която произлизат другите цветове. 
 

 

 



                                                                                                               

В следващата таблица са дадени цветове, които човек може да 

използва за да балансира, укрепва или разрушава наклоности на ума 

 
Сиво Дава обективност, неутралност, намалява емоциите и усещанията, 

може да действа депресиращо и да пробужда асоциации със смъртта 

Землисто 

кафяво 

Създава усещане за заземеност, стабилизира, неутрализира. 

Прекомерното му използване създава грубоватост на ума и сетивата. 

Червено 

К-В+ 

(в излишък 

разстройва П) 

 

Топли нюанси, които пораджат усещане за енергия. Укрепва сърцето, 

кръвта, кръвообращението, волята, енергизира. Може да породи 

враждебност, гняв, насилие. Поражда раджас и тамас ефекти, когато 

се използва прекалено. 

Оранжево 

ВК-П+ 

Енергизира, стимулира интелигентността, просветлява. Използва се за 

лечение на парализа, щитовидната жлеза и менстурални крампи. На 

по-ниско ниво може да провокира свадхищана чакра. 

Жълто 

ВК-П+ 

Стимулира мотивацията, пробужда енергията, дава яснота, 

благоприятства комуникацията. Използва се за лечение на нервната 

система, артрит, мозъчни нарушения. Прекомерната му употреба 

може да направи ума повърхностен и да създаде хиперактивност. 

Зелено 

ВП- 

К+(в 

излишък) 

Хармонизира, събужда жизнеността, успокоява ума. Лекува нервност, 

висока температура, киселинност, главоболие, балансира обмяната на 

веществата, стабилизира теглото, тонизира черния дроб, далака, 

хипофизата.  При прекомерност увеличава кафа. 

Синьо 

Небесно 

синьо В- 

ВПК+(в 

излишък) 

С духовна цел се използва за да разшири усещането за спокойствие, 

да подтикне към медитация и непривързаност. Лекува тумори, 

конгестия, треска, инфекции (като природен антибиотик), 

неутрализира гняв и омраза, охлажда ума и очите, предразполага към 

сън, активира епифизата. Излишъкът от синьо може да направи човек 

твърде студен и добродушен. 

Лилаво 

ВК- 

П+(в 

излишък) 

Събужда усещането за сила, власт и престиж, дава перспектива на 

възприятията. Намалява сърдечната болка, сковаността и се използва 

за лечение на кисти. Прекомерното му използване може да подтисне 

някои емоции, особено гняв. 

Виолетово 

ПК- 

В+(в 

излишък) 

Това е цветът на Космическото съзнание, което води до пробуждане 

на осъзнаването. Създава усещане за лекота. С духовна цел: води до 

отдаване на висшата реалност. Антибиотик, изгражда бели кръвни 

телца в далака. 

Златно 

ВК-П+ 

С духовна цел: увличава самоосъзнаването. Хармонизира ума, 

укрепва сърцето, имунитета, ендокринната система, увеличава оджас. 

Бяло 

ВП-К+ 

Използва се с духовна цел за да събуди стремежа към чистота, 

вътрешната сила и духовността. Лекува треска, инфекции и болка, 

успокоява сърцето, ума, нервната система и емоциите, стимулира 

жизнеността. При излишък стимулира пасивност, летаргия, 

свръхчувствителност и задържане. 

Черно 

ВПК+ 

Черното е духовен цвят за някои религии, но за други и символ на 

смърт. Активира съпротивата, създава прегради, води ума към 

фанатични преценки, задръства. 

 

 


