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T Y P Y  O S O B N O S T I  P O D L E  B A R V Y  

A U R Y   

VÁŠ TYP OSOBNOSTI PODLE BARVY  
Určitá barva aury v centru aurického zobrazení čaker odráží typ a rysy Vaší osobnosti. Je důležité 
znát, co takový typ dle barvy aury obnáší. Většina lidí se pohybuje po celý čas v rozmezí jedné 
barevné škály a tato barevná škála pak určuje typ jejich osobnosti..  
 
Zde je stručný přehled typů osobnosti podle zabarvení aury: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokračujte dále prosím v prostudování podrobných popisů osobností dle barvy aury. 

 
TMAVĚ-ČERVENÁ  fyzicky zaměřený, pilný, výkonný, realistický, vitální, životní síla a energie 
ČERVENÁ  fyzicky zaměřený, energický, vzrušivý, soutěživý, často vítěz, sexualita, síla vůle, 
podnikavost 

ORANŽOVÁ  produktivní, obchodní sféra, fyzický, všestranné vyjadřování, dobrodružný, rád si užívá  

ORANŽOVO- ŽLUTÁ zkoumavý, smysl pro detail, přemýšlivý, intelektuální, logické a vědecké 
myšlení, spořádaný 

ŽLUTÁ  hravý, veselý, nekomplikovaný, tvořivý, intelektuální, zábavný, zvědavý, aktivní 

ZELENÁ  společenský, přirozený, spokojený a klidný, vyvážený, komunikativní, bystrý, učitel 

TMAVĚ-ZELENÁ bystrý v úsudku, cílevědomý, společenský, materiální, komunikativní, organizátor 

MODRÁ  starostlivý, citlivý, milující, ochotný pomáhat, loajální, mírumilovný, úslužný, pečující 

INDIGOVÁ  čistý, klidný, hluboké city, milující, oddaný, uzavřený, vnitřní hodnoty, umělecký  

FIALOVÁ  intuitivní, umělecký, smyslný, teoretik, zaměřený na budoucnost, jasnovidný, 
charismatický, novátorský  

LEVANDULOVÁ  fantazie, mystika, představivost, jemný, křehký, citlivý, éterický  

BÍLÁ smysl pro transcendentno, přetváření, představivost, tichý, vyšší dimenze, duchovno 
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PPP řřř eee hhh lll eee ddd    ggg rrr aaa fff ůůů    aaa uuu rrr yyy    

VELIKOST AURY  
 
Červený kruh ukazuje velikost vaší aury a je důležitým ukazatelem kolik energie kolem sebe 
vyzařujete.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VELIKOST ČAKER/PŘEHLED TVARŮ ČAKER 
 
Hledejte následující variace zobrazení jednotlivých čaker. 

 

    KRUH –  vyvážená, harmonická aktivita čakry  

   OVÁL –   mírně nevyvážená čakra 

    VELKÁ – hyperaktivní, vysoká energetická aktivita  
 

    MALÁ –   nedostatečně aktivní, nízká energetická aktivita 

    ZÁŘIVÁ – vyvážená, vysoká energie, pozitivní vlastnosti čakry
  

                              TMAVÁ – nízká energie, nevyvážená, zdůrazněná aktivita čakry 
 

 

 
ROZSÁHLÁ, ŠIROKÁ AURA (75 – 100) ukazuje sílu a 
intenzitu záření, ostatní lidé mohou pociťovat Vaši silnou 
auru. Použijte své charisma a sílu aury k dosažení svých cílů a 
snů. 
 
STŘEDNÍ, PRŮMĚRNÁ AURA (40 – 75) máte silnou 
účast a zářivou energii. Dosáhněte svých cílů ještě větším 
nárůstem své aury a zaměřte na své cíle. 
 
MALÁ AURA (0 - 40) s nízkou energií, ostatní Vás mohou 
vnímat jako introverta s nízkou tělesnou energií. Pokuste se 
kolem sebe vytvořit větší záření, zvyšte sílu své aury. 
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PPP řřř eee hhh lll eee ddd    ggg rrr aaa fff iii ccc kkk ééé hhh ooo    zzz ooo bbb rrr aaa zzz eee nnn ííí    ččč aaa kkk eee rrr    

AKTIVITA ČAKER 
 
Znalost energetických centrech nebo čaker Vám pomohou určit správný prostředek nebo léčbu 
k vytvoření větší vyrovnanosti a vyšší energie ve Vašem životě 
 
1. ZÁKLADNÍ ČAKRA 
 
Tato čakra je umístěna na konci páteře a odpovídá životní energii, tělesné aktivitě, intenzitě emocí, 
silné vůli, sexualitě. Souvisejícími oblastmi těla a orgány jsou klouby, svaly, srdce, krev a nervový 
systém.  

Vysoká životní energie, oslnivé, smyslné a vášnivé vlastnosti. 
 
 
 

Střední životní energie, aktivní životní styl. 
 
 
 

Nízká životní energie, přežívání, nehody, stressové vlastnosti. 
Potřebujete opět nabít vaše tělo energií a vitalitou. 
 

2. PUPEČNÍ ČAKRA  
 
Tato čakra je umístěna pod pupkem a odpovídá kreativitě, produktivitě a vyjádření emocí životní 
energie. Souvisejícími oblastmi těla a orgány jsou střeva, slezina, zažívací trakt. 

 
Vysoká produktivita, silné vyjádření emocí. 

 
 
 

Střední produktivita a citová tvořivost. 
 
 
 

Nízká produktivita a tvořivost, omezené vyjadřování emocí. 
Prohlubte vaše tvořivé vlastnosti a nadání. 
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33..  ČČAAKKRRAA  SSOOLLÁÁRRNNÍÍHHOO  PPLLEEXXUU  
 
Tato čakra je umístěna v solárním plexu a odpovídá síle osobnosti, tvořivosti a intelektuálním 
myšlenkám. Souvisejícími oblastmi těla a orgány jsou žaludek, solární plexus a játra. 

 
Vysoká tvořivost, intelektuální a analytické myšlení, hravost. 

 
 
 

Střední tvořivost, intelektuální a analytické myšlení, hravost. 
 
 
 

Nízká tvořivost, intelektuální a analytické myšlení nebo hravost. 
Přineste do svého života více radosti a zábavy, prohlubte svou tvořivost. 

 

 
4. SRDEČNÍ ČAKRA 
 
Tato čakra je umístěna kolem srdce a odpovídá za komunikaci, řeč, schopnost sociálního cítění. 
Souvisejícími oblastmi těla a orgány jsou srdce, plíce, hruď, krevní oběh, paže a dlaně. 

 

 
Velká srdečnost, citlivost, milující a komunikativní rysy osobnosti. 

 
 
 

Průměrná schopnost komunikace, milující a citlivé rysy osobnosti. 
  
 
 

Nízká energie srdeční čakry, komunikativní a vyjadřovací schopnosti. 
Potřebujete otevřít své srdce a myšlenky a hlouběji procítit své emoce.  
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5. KRČNÍ ČAKRA 
 
Tato čakra se nachází kolem hrdla a souvisí s dorozumíváním, řečí, schopnost sociálního cítění, 
slovním a citovým vyjadřováním. Souvisejícími oblastmi těla a orgány jsou plíce, hrdlo, průdušky a 
hlas. 

 

 
Přesvědčivé vyjadřování myšlenek a emocí, komunikativní dovednosti. 

 
  
 

 
Průměrná citlivost, milující a komunikativní schopnost. 

 
 
 

Nevyrovnaná krční čakra, omezené slovní a citové vyjadřování. 
Najděte nové cesty k vyjádření svých myšlenek a emocí. 

 
 
6. ČAKRA TŘETÍHO OKA 
 
Tato čakra je umístěna mezi očima, a souvisí s intuicí, prozíravostí, uměleckým a tvořivým 
myšlením. Souvisejícími oblastmi těla a orgány jsou oči, nervový systém, mozek a čelo. 
 
 

Vysoká intuitivní energie, silné umělecké a intuitivní schopnosti. 
 
 
 

 
Střední intuitivní energie, průměrné umělecké a intuitivní schopnosti. 

 
 
 

Nízká intuitivní energie, umělecké a intuitivní schopnosti. 
Potřebujete prohloubit intuici a tvořivé a umělecké myšlení. 
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7. KORUNNÍ ČAKRA 
 
Tato čakra je umístěna na vrcholu hlavy a je spojena s intuicí, duchovnem a osvícením. 
Souvisejícími oblastmi těla a orgány jsou mozek, nervový systém a vrchol hlavy. 

 

 
Vysoká intuitivní energie, jasnozřivé, citlivé a duchovní vlastnosti 

 
 
 

Střední intuitivní energie, jasnozřivé, citlivé a duchovní vlastnosti 
 
 
 

Nízká intuitivní citlivost a intuitivní energie 
Potřebujete ve svém životě nají nový směr a vize. 

 

 
 

VYVÁŽENOST VAŠÍ AURY A ČAKER  
 
Tento graf označuje Vaši celkovou vyrovnanost aury a čaker.. 

 

 
         Velmi vyvážená. Aura a čakry jsou v harmonii. 

 

 
Průměrná rovnováha. Aura a čakry nejsou zcela vyvážené. 
 

 
                                                 Velmi nevyvážené. Aura a čakry jsou mají výrazně nízkou energii. 

Zlepšete stav své aury a čaker. Je zapotřebí dosáhnout větší harmonie.
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VVV yyy hhh ooo ddd nnn ooo ccc eee nnn ííí    ggg rrr aaa fff ůůů    bbb iii ooo ddd aaa ttt       
 
Následující grafy s biodaty a měření odráží důležité části vašeho energetického tělového systému. Jsou 
zobrazeny na obrazovce a vytisknuty v celkové zprávě o auře a čakrách. 
 
KOLO BAREV / JIN – JANG 
Tohle KOLO BAREV Vám poskytuje úplný přehled barev aury. Doporučuje se, aby jste použili BARVU 
VAŠÍ AURY nebo DOPLŇUJÍCÍ-OPAČNÉ BARVY a dosáhli tak uvolnění a rovnováhy.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Tento graf také označuje vaši rovnováhu JIN- JANG. Krátký ukazatel odráží JIN – levé - ženské vlastnosti, 
dlouhý ukazatel JANG – mužské - pravé vlastnosti energetického systému 

        rovnováha JIN- JANG (ukazatele jsou blízko sebe), mužská a ženská energie se zdá být v rovnováze. 

      nerovnováha, disharmonický energetický systém, levá- ženská a pravá- mužská energie potřebují  
          vyrovnat 
 

 velmi nevyrovnané, jedna strana těla může pociťovat nervozitu nebo stres, doporučuje se vyrovnání  
           energie 

 

PŮSOBENÍ JEDNOTLIVÝCH BAREV  

 
 

VAŠE KOLO BAREV 

 

 
ROVNOVÁHA JIN - JANG 
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GRAF MYSL – TĚLO - DUŠE 
 
Tento graf MYSL – TĚLO - DUŠE vám poskytuje přehled o tom, jak je energie rozdělena  mezi 
tělem, myslí a duší. 
 

 

 
 
 
 
 

MĚŘIČ EMOCÍ 
 

Měřič emocí ukazuje vaše citové reakce a skutečné myšlenky a vnitřní pocity. Současný grafický 
ukazatel zobrazuje okamžitou odpověď na skutečné myšlenky a pocity. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

STAV GRAFU MYSL-TĚLO 
 
Stav grafu MYSL-TĚLO zobrazuje Vaši celkovou intelektuální a tělesnou kondici a vychází z Vaší 
tělesné teploty. 

Výrazné citové vypětí, rozrušení, 
vysoce rozčilený, nervózní a citlivý. 
 
 
Velmi emocionální a citlivý, volně vyjadřuje emoce. 
 
 
Střed, vyrovnaný, neemocionální, pasivní, nevyjadřuje 
snadno emoce, drží pocity uvnitř. 
 

DUŠE: Vaše zaměření je na osobní rozvoj, pocity,  
intuici, duševno a  vnitřní vlastnosti. 

 
MYSL:  Vaše zaměření je především na tvořivost,    mentální a citové vyjadřování, 

komunikaci.  
 
TĚLO:  Vaše zaměření je na fyzickou realitu a výsledky, tělo je spojeno s aktivitou. 

και τα εσωτερικά χαρίσματα. 

UVOLNĚNÝ 
Pokud se nacházíte v uvolněném 
harmonickém stavu, ukazatel bude 
směřovat na pravou stranu grafu. 
 

STRESOVANÝ 
Napětí, stress a pod.  

je zaznamenán, když se 
ukazatel vychýlí doleva. 

 

 

 

 



Aura Video Station Digital 5.1                                     11                                                  www.aura.net 

GRAF STRES / RELAXACE 
 
Graf relaxace ukazuje fyzickou uvolněnost nebo úroveň stresu a je převážně založen na úrovni tělesné 
teploty. Levý modrý sloupec je používán jako základní čára (vnější prostředí). Zelený sloupec a levá horní 
hodnota ukazuje úroveň fyzické uvolněnosti Vašeho klienta. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Je velmi důležité aby se AVS používala při běžné pokojové teplotě! Pokud je váš pokoj např. velmi 
chladný nebo velmi teplý (odrážený MODRÝM sloupcem hodnot pod 85 nebo nad 100), potom 
přesnost tohoto a jiného zobrazení může být snížena. 
 
Graf úrovně energie ukazuje rozdílné energetické kanály, které jsou měřeny a jsou založeny převážně na 
elektrické aktivitě kůže. Indigový kanál (1) zobrazuje vaši intuitivní energii. Zelený kanál (2) 
symbolizuje duševní energii. Světle modrý kanál (3) zobrazuje emocionální energii. Červený kanál (4) 
symbolizuje tělesnou energii.  
                          
                     

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Vyrovnané sloupce ukazují, že rozdílné energetické kanály splývají v harmonii a každá část Vašeho organismu vibruje na 
stejné frekvenci. Nerovné sloupce ukazují, že ve Vašem toku energie je  nesoulad a část Vašeho organismu může být 
nevyrovnaná. 
 
Hodnota vyjadřuje Vaši rychlost vibrací, začíná od nízkých hodnot od 10,000 do vysokých hodnot až k 1,500,000.  
 
Spojte data s barvou zakódovanou v oblasti těla, např. červený sloupec je spojen s fyzickou, nízkou tělesnou aktivitou a 
zelený sloupec s hrudí, oblastí ramen. Podobně jako mozkové vlny (Theta stav = vysoce uvolněný, Alpha = dennodenní 
aktivity, atd.), tak i grafy úrovně energie, ukazují na energetickou hladinu Vašich klientů. 

ZELENÝ SLOUPEC = ÚROVEŇ VAŠÍ RELAXACE 
 
110+  vysoká relaxace, velice vyrovnaná a vysoká energie  
100 

95  průměrná denní tělesná aktivita nebo úroveň relaxace 
  90 
  80- vysoký tělesný stres, nízký oběh, nízká tělesná energie 
 

1,500,000   EXTRÉMNĚ VYSOKÝ ROZSAH VIBRACÍ meditativní, 

-800,000  mimotělesné soustředění energie, je potřeba většího soustředění, stát nohama 

na zemi. 

 800,000  VYSOKÝ ROZSAH VIBRACÍ, obvykle intuitivní a citlivá osoba, 

-500,000   je doporučeno více se soustředit a zůstat nohama na zemi. 

 

  500,000  STŘEDNÍ ROZSAH VIBRACÍ, odráží vyrovnanost mysli, těla a   

 -250,000  duše, dobrá úroveň energie pro denní aktivity. 

 

  250,000  NÍZKÝ ROZSAH VIBRACÍ, výborný k dosažení cílů, znovu  

   -70,000  nabijte vaši energii, doporučen je také odpočinek 

 

    70,000  VELICE NÍZKÝ ROZSAH VIBRACÍ 

   -10,000  je potřeba prohloubit citlivost a zvýšit úroveň energie. 
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RRRooozzzbbbooorrr   bbbaaarrreeevvv   aaauuurrryyy   
 

Základní barva aury / barva aury typu osobnosti 
Většina lidí má vibrace v určitém rozpětí, které představuje osobní  TYP AURY nebo BARVU 
OSOBNOSTI. Znalost významu každé barvy aury typu osobnosti je základním krokem ke každému 
vyhodnocení. I kdybyste znali pouze základní barvu aury Vašeho klienta, naskytl by se Vám podrobný pohled 
na základní názory Vašeho klienta a na jeho fyzické, emocionální,  mentální a duševní chování a vzorce. 
 
Tvar aury 
Aura by ideálně měla mít harmonický, okrouhlý a vyvážený tvar. Všechny oblasti by měly vyzařovat 
v přibližně stejném jasu a intenzitě. Hledejte oblasti a místa, která mají větší intenzitu barev, tvoří větší útvar 
nebo jsou barevně odlišné. Pokud uvidíte tmavá místa, díry nebo jiné zvýrazněné oblasti ve aurickém 
zobrazení čaker, spojte význam barvy aury s funkcí oblasti. Např. pokud uvidíte strnulou hnědožlutou skvrnu 
okolo ramen, může mít váš klient problémy s rameny nebo krkem.  
 
Velikost aury 
Rozsáhlá aura rozprostírající se skoro až k okraji aurického zobrazení čaker ukazuje rozsáhlá, vysoce 
energetická pole. Můžete pociťovat silné vyzařování, které vnímají i druzí lidé. Vaše energie se rozpíná a je 
široká.  
Malá aura ukazuje více introvertní a vnitřní energii. Životní energie je pravděpodobně nízká, mohou se 
vyskytnout i jiné zátěže organismu. 
 
Jas / intenzita barvy 
Světlost, jas a intenzita aury a všech přítomných barev aury jsou důležité. Obvykle zářivá, oslnivá barva aury 
odráží pozitivní, harmonický význam pro každou barvu. Tmavé, zakalené barvy aury obvykle odráží 
disharmonické aspekty každé barvy. Např. Světle červená odráží vůli, vysokou energii a aktivitu. Tmavě 
zakalená červená je spojena s fyzickým, citovým a duševním stresem.  
 
Dokonalá znalost aury 
Každý má schopnost změnit barvy své aury. Změny jsou podmíněny vnitřními duševními a citovými 
změnami nebo vlivy vnějšího životního prostředí. Každá barva reprezentuje celou škálu významů, takže se 
díváme na kombinace a rychlost barevných změn v každé oblasti, abychom mohli posoudit stav energie.  
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Interpretace základních barev aury   
 
Tmavě červená:  praktický, uzemněný, aktivní, s pevnou vůlí, orientovaný na přežití. 

Červená:  aktivní, silný, energický, vitální, soutěživý, úspěšný, sexuální, vášnivý, 

souvisí s fyzickým tělem. 

Oranžovo-červená:  smělý, tvořivý. 

Oranžová:  kreativní, produktivní, dobrodružný, statečný, souvisí s emocemi. 

Oranžovo-žlutá:    analytický myslitel, kreativní, inteligentní, vědecký, orientovaný na detaily, 

perfekcionalista. 

ŽŽlluuttáá::  kreativní, inteligentní, hravý, nenáročný, optimistický, tolerantní

souvisí se životní energií. 

Žluto-zelená  komunikativní, tvořivý srdcem.  

Tmavě zelená:  chápavý, zaměřený na cíl, společenský, materialistický, komunikativní, 

organizační. 

Zelená:  pedagogicky nadaný, společenský, hovorný, miluje lidi, zvířata, přírodu. 

Modro-zelená:  léčitel, terapeut, citlivý, vyrovnaný, tichý, soucitný. 

Modrá:  dobrosrdečný, citlivý, milující, ochotný, intuitivní, rád pomáhá ostatním. 

Indigová:  intuitivní, citlivý, loajální, hluboce srdečný, souvisí s  třetím okem, vizuální. 

Fialová  intuitivní, umělecky nadaný, magicky založený, futuristický, idealistický, 

související s korunou. 

Levandulová:   obrazotvornost, vizionářský, snílek, éterický. 

Bílá:  duchovní, transcendentální, dosahující vyšších dimenzí, éterické a nefyzické 

vlastnosti. 
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DOMINUJE PRAVÁ STRANA 
 
Vaše mužská pravá aktivní strana těla se zdá mít vyšší úroveň energie než levá ženská pasivní strana. 
Odpovězte si pro sebe na tyto otázky: 
 
Zažíváte silné vnitřní pocity a emoce? 
 
Připadá Vám těžké vyjádřit své emoce, myšlenky, nebo tvořivost? 
 
Zažíváte tělesné onemocnění na pravé straně těla? 
 

 

 

 
DOMINUJE HLAVA 
 
Vaše oblast hlavy se zdá mít vyšší vibrace než zbytek vašeho těla. Odpovězte si pro sebe na tyto 
otázky: 
 
Přemýšlíte obvykle hodně, nebo toho máte v této konkrétní době hodně na mysli? 
 
Jak vytvoříte klid mysli ve svém nitru? 
 
Myslíte si, že Vaše myšlení je odděleno od Vašich pocitů? 
 

 

 

 
NÍZKÁ / STRESOVÁ ENERGIE 
 
Je pro Vás právě toto období velice stresující? Procházíte mnoha změnami nebo pracujete na mnoha 
projektech najednou? Vaše aura ukazuje, že nejste zrovna nabití energií. Možná jste velice aktivní, ale 
ve skutečnosti spotřebováváte svou vnitřní baterii. Váš adrenalin může vyběhnout vysoko. Možná je 
pro Vás čas k relaxaci mysli a těla. Proč nezajít na pláž nebo do hor, vypnout a znovu nabít své 
vnitřní baterie. Ověřte si u svého odborníka na produkty zdravého životního stylu, které z nich by 
Vám mohli pomoci být více kreativní, vyrovnaný a uvolněný. 
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VVVáááššš   iiinnndddiiivvviiiddduuuááálllnnnííí   rrrooozzzbbbooorrr   bbbaaarrreeevvv   aaauuurrryyy   
 

 

 
Tmavě-zelená v auře 
 
Tmavě-zelená je barva růstu, komunikace a vyjadřování. Symbolizuje silné spojení s přírodou a 
materiálním světem. Jste bystrý, kultivovaný a umíte žít vyrovnaným a harmonickým životem. Čistá 
zářivá tmavě-zelená ukazuje ochotu pomáhat ostatním.  
 
Máte silné spojení s matkou přírodou. Syté smaragdové odstíny ukazují schopnost léčit, lásku lidí a 
soucitnou povahu. Tmavá nebo zakalená tmavě-zelená ukazuje na potřebu uzdravení a na přízemní 
neústupnou osobnost. Tmavě-zelená je barva spojená se čtvrtou neboli srdeční čakrou, plícemi, 
mízním a dýchacím ústrojím.  
 
Máte často vysoké nároky na sebe a na lidi kolem Vás? 
 
Jste netrpělivý? 
 
Jsou vztahy s Vaší rodinou a přáteli uspokojující? 
 
Máte se rádi a cítíte se od ostatních uznávaní a milovaní? 
 
Jste otevřeni změnám ve svém životě? 
 
Jste ve spojení s přírodou, lidmi, dětmi nebo zvířaty? 
 
Je ve Vašem životě přítomno bezpečí, rovnováha a harmonie? 
 
Vyjadřujete své hluboké vnitřní pocity pozitivním zdravým způsobem? 
 

 

 
 
Fialová v oblasti hlavy 
 
Čistá, jasná fialová znamená že Vaše vlohy pro intuitivní vnímání jsou velmi vysoké. Jste velmi 
tvořiví a Vaše citlivost podporuje vaší jemnou a uměleckou představivost. Vaše schopnost napojit se 
na vesmírnou energii Vám umožňuje být léčitelem. Tmavá a zakalená fialová naznačuje, že nejste 
vždy až tak praktičtí a že se nevyjadřujete příliš jasně. Možná mluvíte nesouvisle a nesrozumitelně. 
Vaše fyzická síla je pravděpodobně omezena a možná nestojíte nohama až tak pevně na zemi. 
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Fialová na pravé straně 
 
Čistá jasná fialová naznačuje, že máte velký duchovní rozhled a Vaše oddanost má léčivý účinek na 
ostatní. Mnozí cítí sílu, která z Vás vyzařuje. Máte silnou schopnost intuice, příjímání dojmů a vizí, 
často aniž by jste se o to snažily. Jste idealistický a vizionářský s psychickými schopnostmi. Tmavá a 
zkalená fialová může znamenat, že jste fyzicky unavení a obtížně zůstáváte nohama na zemi. Můžete 
mít problémy splnit požadavky běžného života a možná potřebujete častěji odpočívat a zůstávat při 
zemi. 
 

 

 

 
Indigová na pravé straně 
  
Čistá jasná indigová označuje vnitřní mír, klid a silné spojení s bohem, které se manifestuje Vaší 
láskyplnou osobností. Vaše intuice je silná. Jste ústředním bodem zájmu v každé společnosti a 
vyzařujete mír, víru a naději. Hlubší čistá indigová značí Vaši potřebu pomáhat ostatním a ukazuje 
,že jste schopni se bavit o své lásce a pocitech. Zakalená temná indigová označuje malou sebedůvěru 
a  smutek. Možná jste příliš obráceni sami do sebe. Vaše fyzická energie je slabá, Vaše emoce a srdce 
nepřehledné. Deprese a nejistota může být překonána vyjádřením svých pocitů. 
 

 
 
 
Zelená v oblasti srdce 
 
Čistá jasná zelená ukazuje, že jste ve svém srdci vyrovnaní, vychází z Vás mír a harmonie. Vyzařujete 
laskavost a porozumění a ostatní se ve Vaší přítomnosti cítí příjemně. Sytá smaragdová zelená 
označuje, že vše řídíte ze srdce takže všichni mohou pocítit Vaši lásku a silné vnitřní spojení 
s Bohem. Tmavá zakalená zelená ukazuje zablokované srdeční centrum a potřebu osobního 
uzdravení. Intenzivní pocity se mohou hromadit ve Vašem srdci a vztahy mohou být napjaté.  
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TMAVĚ ZELENÝ TYP OSOBNOSTI 
 
Následující vlastnosti a klíčová slova jsou typická pro TMAVĚ-ZELENÉ osobnosti: 
 
Oblast    Popis                                                                                                    . 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Tělesná Materiální, fyzický, bohatství, přepych, nepoddajnost, jasné vyjadřování a 
prezentace, podrobný, dominující, vzdorující změnám. 

Emocionální Sebeúcta, asertivní, zásadový, vytrvalý, houževnatý, sebekontrola, hrdý, 
nadřazený, ideální. 

Duševní Rychle myslící, výkonný, komunikativní, ambiciózní, inteligentní, 
bezchybná paměť, velká očekávání, perfekcionalista. 

Duchovní Duševní pojetí a pochopení Boha. 

Motivace Dosahování cílů, být akceptován a být důležitý, vydělávání peněz. 

Poslání/Vize Intelektuální růst, učit se, vyjadřovat se a učit ostatní. 

Růst Přijetí, nést za sebe zodpovědnost, organizovat život. 

Cvičení Chůze, gymnastika, aerobik, profesionální sporty. 

Doplnění energie Příroda, aerobik, sport, komunikace, duševní a emocionální rovnováha. 

Komunikace Rychlý, přímý, osobní, konkrétní, dokonalí komunikátoři a učitelé. 

Interakce Silný, přímý, verbální, inteligentní, stálá duševní aktivita. 

Vztahy Velké očekávání, zaměřený na cíle, hledá akceptování a pochopení. 

Společnost,  
Přátelství 

Aristokratický, drahý životní styl, obchodní přátelé, společenské akce. 

Sex, Intimita Atraktivní, potřebuje emocionální pochopení a bezpečí, opatrný. 

Peníze Znamenají přepych, bohatství, mimořádnou moc, nezávislost na ostatních. 

Úspěch Množství vydělaných peněz, být akceptován. 

Zaměstnání Workoholičtí organizátoři, plánovači, samostatní, finanční kariéra, 
management. 

Životní dráha Bankéři, podnikatelé, právníci, realitní nebo burzovní makléři, finanční 
poradci, producenti. 
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MYSL/TĚLO 
 
            Tmavě-zelení jsou výrazní, inteligentní a energičtí. Jsou společenští, spořádaní, ambiciózní a 
rádi se obklopují lidmi, přírodou, hmotným bohatstvím a přepychem. Podle jejich přesvědčení by 
měla každá lidská bytost žít v blahobytu a hojnosti. Jejich spojení a vyváženost s přírodou se 
projevuje v jejich schopnosti organizovat život. Zelení rádi dosyta užívají života, snažíce se vyvážit 
mysl, tělo a duši. 
 
            Tmavě-zelení obsahují téměř všechny kvality Zelených osobností. Hlavním rozdílem je, že 
jsou více intenzívní a přímější ve všem, co dělají. Tmavě-zelení jsou komunikátoři stejně jako Zelení, 
ale dělají tak s větší náruživostí a z pohledu větší moci. Všechny Zelené osobnosti mají pohotovou 
mysl a rychle se dokáží rozhodnout, ale Tmavě-zelení jsou obzvláště rychlí ve svém myšlení, více 
detailní a více dynamičtí. 
 
 Mají ambice dosahovat cíle. Soustředění se na obchod a ostatní společenské události jim 
pomáhá v jejich vývoji. Tmavě-zelení milují společnost ostatních lidí, protože mají potřebu se 
neustále ovlivňovat a pobízet. Hovořit s přáteli, obchodními partnery a výměna nápadů a myšlenek 
je pro ně neuvěřitelně osvěžující a načerpají tak hodně síly. Dožadují se kontaktu s lidmi, vždycky 
vědí jak se vyjádřit, protože jsou výbornými komunikátory. 
 
            Tmavě-zelení velmi rádi dávají rady a říkají ostatním lidem, co jak dělat. Myslí si, že ví 
všechno lépe a to často bývá pravda. Jsou dokonalými učiteli. Jejich silná přesná komunikace jim 
dovoluje vyjádřit své myšlenky jasně a srozumitelně. Většinou říkají přesně to, co si myslí. 
 
            Tmavě-zelení mají schopnost rychle vyjádřit jádro konverzace. Zatímco ostatní životní barvy 
mohou potřebovat deset minut i více pro vysvětlení situace nebo konceptu, Tmavě-zelení to dokáží 
říct několika větami. Na druhou stranu, pokud jsou nešťastní nebo frustrovaní, uvolní tuto negativní 
energii ústně. Tyto verbální útoky se mohou hluboce dotknout srdcí ostatních. Je velmi těžké vyhrát 
hádku s Tmavě-zelenou osobností. 
 
            Tmavě-zelení neustále potřebují povzbuzovat sebe sama nebo být popoháněn někým jiným. 
Lehce se začnou nudit. Je pro ně těžké uvědomit si okamžik duševního odpočinku nebo 
vyprázdnění mysli. Jejich mysl je příliš rychlá a příliš aktivní, na to aby se nezatěžovala a odpočívala. 
Rádi komunikují s ostatními, hovoří, dívají se na filmy nebo čtou zajímavou knihu, jako způsob 
relaxace a dobíjení svých životních sil. 
 
            Tmavě-zelení jsou ambiciózní a chtějí dosáhnout svých cílů. Vnímají život skrz svou rychlou 
a soutěživou mysl, plus svůj silný cit pro emoce. Nejlepším cílem, jaký si můžou dát, je uvědomit si, 
jak produktivní a dokonalí mohou být ve své práci a životě. Poté, co dosáhnou svých cílů, se cítí 
nádherně. Mohou vnímat život jako obrovský seznam „co mám všechno udělat“. To, že mají tyto 
specifické cíle a ambice, pro ně znamená mít výjimečný život. Na druhou stranu, po dosažení cílů 
mohou občas cítit prázdnotu.  
 
            Tmavě-zelení dávají najevo vytrvalost, houževnatost, neústupnost a zásadovost. Tyto silné a 
průbojné osobnosti můžou mít občas obavy ze změny, protože mají tak přesné a jasné stanoviska a 
názory. 
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            Protože mají extrémně silnou vůli, jsou nezávislí a dávají přednost vlastní cestě. Neradi 
přijímají rozkazy od ostatních lidí, protože cítí, že to mohou udělat lépe. Někteří Tmavě-zelení jsou 
tak sebejistí, že se mohou cítit nadřazení nad ostatními. 
 
            Tmavě-zelené osobnosti jsou perfekcionalisti. Mají velké očekávání od sebe samých a od 
ostatních. Dávají si nejvyšší cíle a dokud nejsou uskutečněny, nebudou spokojení. Někdy svými 
vysokými nároky mohou vytvářet značný tlak na své přátele a spolupracovníky. Jejich neuvěřitelné 
cíle mohou být pro ostatní kolem nich velmi náročné. Pokud je něco skvělé, pak i přesto si budou 
stále myslet, že to mohlo být uděláno lépe.   
 

Tmavě-zelení potřebují pochopit, že tyto neobvykle vysoké nároky mohou být občas 
příčinou nespokojenosti a frustrace – nejen pro ostatní kolem nich, ale i pro ně samé. Vytyčování 
cílů je pro Tmavě-zelené důležité, ale je potřeba, aby našli rovnováhu mezi výsledkem a svými silami. 
Podvolení se Velkému Plánu a Vyšší Moci nakonec povede k pravému smyslu naplnění jejich života 
na všech úrovních. 
 
            Tmavě-zelené osobnosti jsou rychlí, teoretičtí, analytičtí myslitelé a mohou lehce přeskakovat 
od jednoho kroku k druhému. Neradi se zabývají detaily, raději rozvíjejí nápady, organizují plány a 
rozdělují práci, kterou je třeba vykonat, ostatním.  
 

Tmavě-zelení jsou schopni rychle rozpoznat schémata a řešení úkolů/výzev, dávají si cíle, 
kterých mohou dosáhnout v krátkém časovém úseku. Tmavě-zelení jsou ambiciózní, soutěživí a mají 
rádi úkoly spojené s přesným zadáním. Rádi tráví čas nad duševní prací a pak si platí ostatní, aby 
provedli fyzickou práci.  
 
            Oslabení Tmavě-zelení se bojí osobní chyby a nedostatku uznání. Tento strach se snaží 
kompenzovat zdáním, že mají pod kontrolou každý aspekt svého života a to tak, že projevují 
nadřazený a hrdý postoj. Jejich despotické způsoby a potřeba imponovat mohou opravdu být 
odrazem toho, že nemají dostatek sebeúcty.  
 
            Tmavě-zelení potřebují mít duševní kontrolu nad svým životem. Pokud se dostanou do 
situace, kterou nebudou mít pod kontrolou, tak mohou být frustrovaní, bojácní a stresovaní. Jejich 
úkolem je uvědomit si svůj silný emocionální základ, brát věci lehčeji a pochopit, že ne všechny 
životní záležitosti mohou být řízeny lidskými silami. Užívat si života tak, jak ubíhá sám svou cestou a 
mít radost z toho, co dělají, je pro ně velkým ponaučením. 
  
  Pokud něco chtějí, chtějí to hned. Pokud se to nestane tak rychle, jak by chtěli, mohou se 
stát agresivními, netrpělivými a kritickými na ostatní kolem. Jejich tendence být přísný ve svých 
námitkách a cílech může ostatní lehce urazit a ranit. Tito perfekcionalisté mohou někdy naplánovat 
své velké cíle, a pak obviňovat ostatní za vlastní nepřesné předpovědi a zklamání. 
 
           Smyslem života Tmavě-zelených je užívat a prožít život s otevřeným srdcem, intelektuálně se 
vyvíjet, brát v úvahu své emoce a naučit se žít jako příklad pro ostatní. 
 
           Duchovnost není pro Tmavě-zelené neznámý pojem. Protože jsou rychlí ve zpracovávání 
konceptů, jsou schopni pochopit a dokonce učit, co je Bůh nebo náboženství zač. Jejich problémem 
je doopravdy zažít spojení jejich Vnitřní síly a Boha a žít tak. Pokud otevřou své srdce, budou hrát 
roli ve svém životě nevyhnutelně a bez námahy. 
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SPOLEČENSKÝ ŽIVOT 
 
            V naší společnosti jsou Tmavě-zelení spojováni s penězi, bohatstvím a přepychem. 
Aristokratičtí Tmavě-zelení obvykle žijí nákladný život s množstvím peněz kolem sebe. Peníze a 
mimořádný život jsou  pro ně důležité. Hmotné bohatství ukazuje jejich vysokou společenskou 
úroveň a dává jim bezpečí. Mají většinou konzervativní názory a společenské chování.   
 

Není neobvyklé, že Tmavě-zelení mají nápadně přitažlivé rysy. Věnují hodně pozornosti 
svému fyzickému vzhledu a rádi nosí módní, drahé a/nebo sexy oblečení. 
 
            Někdy mají Tmavě-zelení problém uznat všechny lidské bytosti jako sobě rovné. Mohou mít 
postoj nadřazenosti, respektujíc pouze lidi stejné úrovně. Jejich hlavním úkolem je naučit se chápat a 
uznávat mnoho odlišných způsobů života, které vedou ostatní. 
 
 Tmavě-zelení  jsou výborní komunikátoři. Jsou to společenské osobnosti, které ví přesně, co 
chtějí a nebojí se to dát najevo. 
 
 
VZTAHY A INTIMITA 
 
            Jednou z největších výzev pro Tmavě-zelené představují vztahy. Mohou mít neobvykle 
vysoká očekávání od ostatních, které většinou nemohou být splněny. Chtějí blízký, intimní a 
láskyplný vztah, naplněný tolerancí, teplem a podporou. Obvykle hledají u ostatních kvality, které 
postrádají a nakonec zjistí, že nikdo kromě nich samých, jim je není schopen dát. 
 
            Proto mají Tmavě-zelené osobnosti problém najít partnera, kterého mohou plně přijmout. 
Mohou zjistit, že je něco špatně nebo ne docela postačující. Když není partner stejně ambiciózní a 
zatížený na cíle, vytvořené v jejich představách, snadno se začnou nudit a přestanou se o vztah 
zajímat.  
 
 Komunikace je pro Tmavě-zelené nezbytností. Diskuse o nápadech a projektech, na kterých 
pracují, je důležitou součástí interakce se svými partnery. 
 
            Tmavě-zelení jsou obvykle jak fyzicky tak psychicky atraktivní. Jejich královské chování jim 
otevírá hodně dveří, v soukromí stejně jako v práci.   
 
 Sex není pro Tmavě-zelené primární záležitostí. Může to být hluboký, intimní fyzický a 
emocionální zážitek, nebo to může být sex bez zájmu nebo hlubokých citů. Mohou se snadno 
rozhodnout mezi blízkou intimitou a čistě fyzickým potěšením. 
 
            Tmavě-zelení jsou ohromení vizionářskými myšlenkami a charismatickou silou Fialových. 
Červení je dráždí svou fyzickou mocí. Oranžové osobnosti potřebují mnohem více prostoru. 
 
            Modří a Indigoví můžou být příliš emocionální a uzavření než aby vytvořili dobrou 
kombinaci s Tmavě-zelenými. Způsob myšlení Tmavě-červených a Oranžovo-žlutých je pro Tmavě-
zelené přitažlivý. Zelení a Tmavě-zelení mají hodně společného, přesto musí sdílet stejné ambice 
dosahování cílů. Tmavě-zelení musí pochopit hravost Žlutých, aby mohli vytvořit harmonický vztah. 
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           Tmavě-zelení potřebují silné, stejně inteligentní a ambiciózní partnery, kterých si můžou vážit 
a mohou je akceptovat. Když se konečně otevřou svým citům, mohou si být se svými partnery velmi 
blízcí.   
 
 Jeden z důvodů pro uzavření manželství může být ten, že manželství garantuje finanční 
bezpečí a vysoké společenské postavení. Když Tmavě-zelení vyváží srdce a mysl a spojí intuici a 
svou Vyšší sílu, ukáže se pravý význam tohoto spojení a jediným důvodem pro lásku bude láska 
sama. 
 
 
ŽIVOTNÍ DRÁHA A FINANCE 
 
                        Tmavě-zelení jsou dobří v organizování projektů a koordinaci týmů. Často vlastní 
své vlastní firmy nebo bývají na vysokých postech v různých společnostech. Jejich otevřenost, velká 
mentální kapacita a komunikační schopnosti jim zvyšují možnosti dosáhnout vedoucích postů, 
vytvářejíce pocit důležitosti a uznání. Osobnosti uvědomující si tuto životní dráhu a úspěšní 
podnikatelé mohou být učebnicovým příkladem typického workholika. 
 
            Tmavě-zelení přicházejí s řešením problémů rychle a účinně. To je výsledkem jejich 
bezchybné, rychlé mysli, která jim umožňuje neustále vidět nové možnosti. Tmavě-zelení jsou mistři 
v plánování a vytváření a ví, jak jasně vysvětlit své nápady a koncepty. Toto jim dává obrovskou 
výhodu být schopen řešit jak problémy vlastní tak problémy ostatních. Mohou být extrémně 
ambiciózní a zaměření na své cíle. Nalezení nejrychlejšího a nejlepšího řešení uspokojuje Tmavě-
zelené na nejvyšší míru. 
 
            Tmavě-zelení štědře rozdávají tipy a rady. Mají schopnost a dovednost pomáhat ostatním a 
cítit při tom potěšení. Nicméně mohou být frustrovaní a rychle ztratí zájem, pokud se ostatní neřídí 
jejich radami. 
  
           Aby Tmavě-zelení plně využili svůj potenciál ve světě byznysu, měli by být nezávislí, na volné 
noze, nebo na zodpovědných vysokých postech. Rádi svěřují ostatním kompetence. Mohou být 
nalezeni v mnoha odvětvích za předpokladu, že jim práce vynáší dost peněz, stimuluje je a je velmi 
respektovaná. Tmavě-zelení milují peníze a to, co pro ně peníze mohou udělat. Jsou spojení se 
zaměstnáními, která se týkají peněz a zaručují jim vysoký příjem. 
 
 Aby byli opravdu úspěšní na všech úrovních, musí používat i své srdce v záležitostech 
týkajících své životní dráhy a financí. Jinak jejich úžasné úspěchy pro ně nebudou opravdu 
uspokojující na žádné úrovni, kromě materiální. Jejich život by mohl být také sérií úspěchů bez 
opravdového důvodu nebo bez naplnění osobního vývoje na všech úrovních. 
 
            Pro Tmavě-zelené jsou vhodná tyto zaměstnání: bankéři, podnikatelé, právníci, marketingoví 
experti, realitní nebo burzovní makléři, obchodníci s drahým zbožím, producenti a finanční poradci. 
 
 
ZDRAVÍ, PROSPERITA A RŮST 
 
  Nejlepší způsob, jak mohou Tmavě-zelení najít rovnováhu je zůstat emocionálně, duševně a 
mentálně soustředěn, nést plnou zodpovědnost za svůj život. A také díky uvědomění si, čeho 
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doopravdy chtějí dosáhnout jak ve svém vnitřním tak v okolním světě a díky aktivním krokům, které 
vedou k vyjádření jejich velké dynamické síly. 
 
           Tmavě-zelení potřebují vkládat svou silnou mentální energii a velké nároky do pozitivních a 
smysluplných projektů. Čím více se budou Tmavě-zelení řídit svým srdcem, tím více budou 
spokojení a úspěšní. 
 
            Tmavě-zelené příliš nezajímají čistě fyzické aktivity. Cvičit nebo se zapojovat do jakéhokoli 
sportu jen tak pro zábavu jim dává velice malý nebo žádný smysl. Pokud zjistí dobrý důvod být 
fyzicky fit – budou aktivní. Jako například zdraví, silná stavba těla nebo atraktivnost celkově. Fyzické 
cvičení může být něco více než jen dobíjení energie nebo cviky pro zdraví, může poskytovat 
příležitost pro uklidnění mysli od neustálé stimulace a aktivity. 
 
            Relaxační kazety, představy a snové cesty, také mentální cvičení a vyrovnávací mechanismy 
jsou osvědčené metody jak dosáhnout většího odpočinku mysli. Až budou mít Tmavě-zelení klidnou 
hlavu, otevřou svá srdce a posunou se do vyšších dimenzí relaxace, kreativity a meditace. Tmavě-
zelení se musí naučit, jak dobíjet svou životní energii na obvyklých principech. Až budou schopni 
uklidnit svou mysl a hodit za hlavu své velké nároky a cíle, najdou dostatek vnitřního míru, aby si 
mohli opravdu odpočinout a dobít energii. 
 
 Přestože Tmavě-zelení připadají okolí jako nezávislí jedinci a se silnou vůlí, hluboko uvnitř 
chovají strach, že nejsou akceptováni nebo pochopeni. Život je změna, vývoj a expanze. Život nutně 
přináší nejistotu. Splynutí srdce a intuice s výkonnou myslí pomůže Tmavě-zeleným upustit od jejich 
intenzívní potřeby kontrolovat své životy. Odevzdání kontroly své „Vyšší moci“ jim zmírní tlak, 
který cítí ze své potřeby uspět. Svěření svého života do Božích Rukou a aktivní používání svého 
srdce a intuice přinese Tmavě-zeleným opravdové rozvinutí své osobnosti na všech úrovních. 
 
 

 
 


