
Хто такі діти 

кольору індиго? 
Термін «Діти-індиго» ввели люди із середовища вивчення паранормальних 

здібностей - при обстеженні аури незвичайних дітей вони виявили, що вона в 

них темно-синього кольору - так званого кольору Індіго. У всіх інших людей її 

колір близький до золотого. Пояснити цей феномен зрозуміло ніхто не зміг, а 

назва діти Індіго залишилося.  

Діти-індиго - це не просто діти з незвичайним кольором аури, це в першу 

чергу неординарні діти, які буквально всім відрізняються від звичайних. З 

малого віку вони міркують про долю світу, виявляють унікальні феномени і 

таланти, відрізняються від інших незвичайною лінією поведінки, мають 

унікальні лідерськими якостями, в результаті чого відкидають усі шаблони 

виховання. Діти-індиго відчувають себе старше однолітків, вони більш 

логічно міркують, цікавляться світом. Однак цих же дітей можна назвати 

самими невгамовними і непосидючими. 

 Є ряд відмінних рис, які виділяють індиго з усіх інших. 

Найкращі пізнавані з них: 

1. Діти відчувають свою несхожість і зверхність і нерідко говорять про це.  

 

2. Вони знають більш раціональний шлях вирішення проблеми, відмінний від 

сформованого, чим викликають обурення старших.  

 

3. Вони не визнають авторитетів і ламають традиції.  

 

4. Вони вважають, що заслуговують цілого світу.  

 

5. Вони ніколи не поступляться своєї точки зору, тому що знають краще, і 

через це славляться капризними і впертими дітьми.  

 

6. Їм легко спілкуватися тільки в колі собі подібних, серед звичайних дітей 

вони похмурий і мовчазні.  

 

 

 



 

 Ненсі Енн Тепп, ясновидиця, яка відкрила і вивчає цей 

феномен, виділяє 4 категорії дітей-індиго, відповідно до їх 

життєвої програмою: 

 

1. Гуманісти - це майбутні лікарі, юристи, вчителі, моряки, бізнесмени і 

політики. Вони дуже активні й одночасно незграбні. Таких дітей дуже 

важко змусити прибрати іграшки, тому що їм потрібні все і відразу.  

 

2. Концептуалісти - це майбутні інженери, архітектори, дизайнери, 

астронавти, пілоти і військові. Їм треба кимось керувати, вони не люблять, 

коли хтось лізе в їхні справи. Схильні до шкідливих звичок, добре складені.  

 

3. Художники - це майбутні вчителі, музиканти та художники. Це творчі 

натури, готові перепробувати все: від вишивання хрестиком до стрибків з 

парашутом. Це крихкі, рухливі діти.  

 

4. Живуть у всіх вимірах - це ті люди, які несуть у світ нові філософії й нові 

релігії. Вони більше, витривалішими і самостійніше інших дітей.  

 

Фахівці визначили: 

          - серед тих, кому зараз 50, індиго зустрічаються в пропорції один на 
1000-5000 чоловік; 

-  кому 30 - один на 600; 

-  у віковій групі від 17 до 29 років на їх частку припадає вже 6-12 %; 

-  у старших класах « прошарок індиго» сягає 20-25 %; 

-  у середніх - близько 40%; 

-  в 4-5-х класах - 60-70%; 

-  а серед тих, хто пішов до школи у 2005 році, першокласниками 

«кольору індиго» опинилися понад 90% дітей. 

- майже всі діти, народжені в 2000 році і молодше, індиго.  

 

Вважається, що ці люди повинні допомогти людству піти по новому 

правильному шляху розвитку. Діти-індиго чуйно пов'язані з природою, 

дехто, як вони стверджують, здатні спілкуватися з тваринами. Це 

часто творчі натури з величезною самооцінкою. Вони не можуть 

зашкодити нам. Навпаки, кажуть, вони покликані врятувати всіх 
інших. 

 

 


