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Το χρώμα είναι πανίσχυρο.

Από το έντονο πορτοκαλί του φθινοπώρου στο γαλήνιο μπλε της τροπικής 
θάλασσας, το χρώμα μπορεί να επηρεάσει τη διάθεση και να προκαλέσει έντονα 

συναισθήματα και δυνατές συγκινήσεις.

Οι εικόνες αυτού του βιβλίου είναι σύνθετες και περίπλοκες επειδή εστιάζουν 
σε συγκεκριμένες λεπτομέρειες που λειτουργούν θεραπευτικά. Υπάρχουν επτά 
χρωματικά μέρη, με το καθένα να περιέχει έναν συνδυασμό εικόνων με χρώμα 
αλλά και σχεδίων. Μήπως είναι η ώρα να ασχοληθείτε με το χρωματικό αυτό 

φάσμα και να κάνετε βουτιά μέσα στις εικόνες;

 Δεν υπάρχουν κανόνες, δεν υπάρχει σωστός και λάθος τρόπος για να 
καταπιαστείτε με αυτό το βιβλίο, ούτε περίπλοκες, βήμα προς βήμα, οδηγίες. 

Υπάρχουν απλώς εξαιρετικά έργα εικονογράφησης, τα οποία μπορείτε να 
τελειοποιήσετε με τη δημιουργικότητά σας.

Πάρτε λοιπόν ένα μολύβι ή ένα στιλό και αρχίστε να δημιουργείτε…
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Ο ΤΡΟΧΟΣ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ 
ΧΡΩΜΑΤΑ

Στον τροχό των χρωμάτων τα συμπληρωματικά 
χρώματα βρίσκονται αντικριστά. 

Αν τα βάλετε δίπλα δίπλα, θα δείτε πως έχουν 
έντονη αντίθεση. Χρησιμοποιήστε τα για να 

δημιουργήσετε σχέδια που μαγνητίζουν το μάτι.

ΘΕΡΜΑ ΧΡΩΜΑΤΑ
Το πορτοκαλί, το κόκκινο και το κίτρινο 

είναι χρώματα θερμά κι έχουν σχέση με το φως. 
Είναι έντονα και διεγερτικά.

ΨΥΧΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ
Το μπλε, το πράσινο και το μοβ είναι χρώματα ψυχρά 

κι έχουν σχέση με τον ουρανό και το νερό. 
Ηρεμούν και ανακουφίζουν.
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ΚΟΚΚΙΝΟ
Το κόκκινο είναι το χρώμα των άκρων. Είναι το χρώμα του έρωτα 

και του πόθου είναι το χρώμα όσων είναι φλογεροί και παράφοροι. 
Έξαψη, θυμός, κίνδυνος, αίμα: το κόκκινο είναι διεγερτικό, 

παθιασμένο, τολμηρό.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ:

ΠΡΑΣΙΝΟ
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ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
Το πορτοκαλί λάμπει…  από τις ζεστές αποχρώσεις 

του φθινοπώρου μέχρι τις αισθησιακές αποχρώσεις 
ενός καλοκαιρινού ηλιοβασιλέματος. 

Είναι θερμό, κατευναστικό και ταυτόχρονα ζωηρό και έντονο.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ:

ΜΠΛΕ
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ΚΙΤΡΙΝΟ
Από τις λαμπερές λιακάδες μέχρι τις ολόχρυσες εκτάσεις 

των χωραφιών με τα ηλιοτρόπια ή τη λάμψη των φτερών 
μιας πεταλούδας, το κίτρινο είναι ένα χρώμα 

που καταφέρνει να τραβήξει την προσοχή μας.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ:

ΜΟΒ
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ΠΡΑΣΙΝΟ
Από τα πυκνά απέραντα δάση και τις κατάφυτες κοιλάδες 

έως τα ζωηρά κιτρολέμονα και τα τραγανά μήλα, 
το πράσινο είναι το χρώμα της φύσης. 

Προσφέρει γαλήνη, αρμονία και αναζωογόνηση.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ:

ΚΟΚΚΙΝΟ
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ΜΠΛΕ
Από το ανοιχτό γαλάζιο χρώμα του ουρανού μια ηλιόλουστη μέρα 

μέχρι το παγερό και ψυχρό μπλε του χειμώνα, κι από τα κυανά βάθη 
του ωκεανού μέχρι το γαλάζιο ενός ζαφειριού, το μπλε μπορεί να είναι 

γαλήνιο και χαλαρωτικό, αλλά και γεμάτο βάθος και μυστήριο.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ:

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
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ΛΟΥΛΑΚΙ & 
ΒΙΟΛΕΤΙ

Το λουλακί και το βιολετί είναι χρώματα εκλεκτά. 
Από τα ντελικάτα λουλούδια και τις πανέμορφες πεταλούδες μέχρι 

τη σκοτεινιά του ουρανού την ώρα της καταιγίδας, οι βαθιές και έντονες 
αποχρώσεις αυτών των χρωμάτων είναι αισθησιακές και καταπραϋντικές.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ:

ΚΙΤΡΙΝΟ
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ΡΟΖ
Το ροζ είναι το χρώμα των λεπτεπίλεπτων πέταλων 

των λουλουδιών και των μεγαλόπρεπων και φανταχτερών 
φλαμίνγκο. Είναι χρώμα απαλό και ρομαντικό, 

αλλά ταυτόχρονα θερμό και γεμάτο ένταση.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ:

ΠΡΑΣΙΝΟ
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