
Barvy, barvy, barvičky…(4. pokračování)

ORANŽOVÁ

Je symbolem veselí, optimizmu a radosti ze života. Její energie je teplá, pozitivní a povzbuzující. 
Zářivá  oranžová  je  také  označována  jako  barva  mladistvosti,  která  podněcuje  k zážitkům 
a dobrodružství. Jako žhavý a ohnivý plamen pronikne, zahřeje a osvítí svým leskem vše, co se jí 
postaví do cesty, kdy potom zanechá efektní, ohromující dojem.

Je to barva stvořená z barevných kvalit  červené a žluté,  které jsou symbolem faktorů osobnosti 
a moudrosti,  obsahuje  mocné  a  povzbuzující  vlastnosti.  Oranžová  zvětšuje  pocit  životnosti, 
ctižádostivost, chuť k aktivitám a dopomáhá k odvaze a síle. Otvírá srdečnost a radost z kontaktu 
a obyčejně jí dávají  přednost extrovertní a společenští  lidé.  Pomáhá proti  depresím, pesimizmu, 
nespokojenosti, pocitům letargie a nechuti.

Kdo tuto barvu odmítá, může mívat pocit, že mu není rozuměno, že s ním život špatně nakládá. 
Takový člověk mívá potíže s navazováním kontaktů, nebo zábrany spojené s duševní sklíčeností či 
pocity méněcennosti.

Oranžová je barva sebedůvěry,  nadšení,  odvahy a lehce a  radostně zvládnutého života.  Protože 
signalizuje optimistickou chuť do života, citové teplo a otevřenost k všeobecným životním otázkám, 
je vhodná do všech společenských místností, obývacích prostor, restaurací. 

Nedoporučuje se  do pracoven a studoven,  protože zbytečně rozptyluje  a  narušuje myšlenkovou 
činnost.  Pokud vaše  dítě  je  spíše  hyperaktivní  a  má  problém soustředit  se  na  učení,  určitě  ho 
neobklopujte příliš oranžovou barvou. 

Protože oranžová také zesiluje chuť na jídlo, lidé kteří mají v této oblasti problémy, nedoporučuje se 
jíst z oranžových talířů nebo mít jídelnu v oranžové barvě, určitě se to projeví pár kily na váze. 

Aktivní energie syté oranžové mají velmi rušivé působení na spánek, proto pro ložnice je nevhodná. 
V případě, že potřebujete zesílit sexuální energii a potřebujete zlepšit v této oblasti vztah se svým 
partnerem, jedna noc prožitá v oranžovém povlečení bude opravdu vášnivá a ohnivá. Zbytečně však 
neprodlužujte časové období, protože kvalita spánku bude narušena a vy se pak budete přes den cítit 
jako po opravdu prožité bouřlivé noci bez potřebné síly pro běžné záležitosti.

Oranžová je přiřazena ke druhé čakře. Toto energetické centrum je ve spojení s pohlavními žlázami 
a kontroluje nejen sexuální, ale i tvůrčí síly a schopnosti. V duchovní úrovni je to symbolizováno 
uvolněním nahromaděných citů a uspořádáním blokovaných pocitů.

RŮŽOVÁ

Růžová  obsahuje  jemnější  kvality  červené.  Symbolizuje  lásku,  srdeční  náklonnost  bez  pudové 
smyslnosti. Je to barva něhy, jemnosti a oddanosti. 



Obliba růžové zdůrazňuje větší potřebu lásky a ochrany. Něžní a senzitivní lidé potřebují hodně 
příchylnosti a lidského tepla k dosažení vnitřní stability, dávají růžové barvě přednost velmi často 
a výrazně. Přehnaná touha po růžové však vyjadřuje narušený vztah k realitě a vědomé odvrácení se 
od vážných věcí života, proto pozor na „růžové brýle“ nebo vznášení se na „růžovém obláčku“. 
Když ale lidé tuto barvu odmítají, poukazuje to na občasné i nevědomé postrádání něhy, snahu po 
emancipaci a samostatnosti a odmítání sentimentálních citů.

Je to barva jemného způsobu života, zdrženlivé elegance, slavnostních nálad a sentimentálních citů 
a hnutí mysli a také romantiky…

Jemné odstíny růžové jsou vhodné do ložnic, protože navozují klidný spánek a mají uklidňující 
účinky.  Do kua  Vztahů  (č.2)  položený  kámen  růženín  (růžový křemen)  či  2  srdíčka  vyrobené 
z růženínu dělají opravdu zázraky. Také jsou vhodné jako povlečení či na polštářky do dětských 
postýlek pro sladké sny k načerpání pozitivní energie.

Růžová se také přiřazuje k srdeční čakře (kromě zelené barvy), našemu čtvrtému energetickému 
centru.  V této  úrovni  nacházíme  schopnost  vcítit  se  a  soucítit.  Tady vnímáme  krásu,  harmonii 
a cituplné nálady. Srdeční čakře se také říká „brána k duši“, protože je to sídlo našich hlubokých 
a nejniternějších citů.

Příště budeme dále pokračovat v tématu o barvách…


