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SLOUPCOVY GRAF ČAKRY
Vědět o svých energetických centrech nebo Čakreh vám
pomůže určit správný produkt nebo ošetřeni, aby vytvořit
větší rovnováhu a vyšší energie ve vašem životě
Vysoké tyče a světlé barvy představují zdravé energeticke
centra Čakry smíchané s hnědými nebo nízkými, znamena
nezdravou energii vyzývající k vyrovnávácí léčby.

BASE ČAKRA

NAVEL ČAKRA

Tato Čakra se nachází na konci páteře a odpovídá
životní energie, fyzicke aktivitě, emoční síle, síle vůle,
sexualitě. Související částí těla a orgánů jsou klouby,
svaly, srdce, krve a nervový systém.

Tato Čakra se nachází pod pupíkem a odpovídá
kreativite, produktivní a emoční vyjádření životní
energie. Související částí těla a orgánů to střeva,
sleziny, trávicí trakt.

Vysoká životní energie, Radiant, Smyslne a Vášnive
Vlastnosti.

Vysoká Produktivita, silne emocionální vyjádření
Střední Produktivita a tvořivost Emocionální

Střední životní energie, aktivní životní styl.
Nízká životní energie, přežití, úrazy, vlastnosti stresu.
Musíte dobít vaše tělo energií a vitalitou.

Nízká Produktivita a tvořivost, omezená Emocionální
vyjádření. Zvyšte svoje tvůrčí vlastnosti a schopnosti.

SOLAR PLEXUS ČAKRA

HEART ČAKRA

Tato Čakra se nachází na Solar Plexu a odpovídá za
Osobní Sílu, tvůrčí a intelektuální myšlenky.
Související částí těla a orgány jsou Žaludek, solar
plexu, játra.

Tato Čakra se nachází v okolí srdce a odpovídá za
bezpodmínečnou lásku, a odpuštění. Vztahuje se na
rovnováhu těla, mysli a ducha. Související oblasti těla
a orgány jsou srdce, plíce, hrudník, oběh, paže a
ruce.

Vysoká Kreativita, intelektuální a analytické myšlení,
hravý vlastnosti
Střední Kreativita, intelektuální a analytické myšlení,
hravé vlastnosti
Nízká Kreativita, intelektuální a analytické myšlení
nebo hravé vlastnosti mít více zábavy a radost ve
vašem životě, zvýšit svou kreativitu

Vysoká velmi srdečné, milující a citlivé vlastnosti.
Střední Průměrné milující a citlivé vlastnosti.
Nízká energie srdce a expresivní kvality. Je třeba
otevřít srdce a cítit myšlenky a emoce hlouběji.

ČAKRA TRETIHO OKA

CROWN ČAKRA

Tato Čakra se nachází mezi očima a odpovídá intuici,
vize, a za umělecké a tvůrčí myšlenky. Související
částí těla a orgánů jsou oči, nervový systém, mozek a
na čele.

Tato Čakra se nachází na temeni hlavy a odpovídá
intuice, duchovnost a osvícení. Související oblasti těla
a orgány jsou mozek, nervový systém a temeni hlavy.

Vysoká Intuitivní energie, silne umělecký a intuitivní
vlastnosti
Střední Intuitivní energie, průměrný Umělecké a
intuitivní vlastnosti

Vysoká Intuitivní energie, zářivý, citlivé a duchovní
vlastnosti
Střední Intuitivní energie, zářivý, citlivé a duchovní
vlastnosti
Nízká Intuitivní Citlivost a Intuitivní Energie.
Potřebujete najít nový směr a vizi ve vašem životě

Nízká Intuitivní Energie, Umělecké a intuitivní
vlastnosti. Potřebujete zvýšit intuici a tvůrčí a
umělecké myšlenky

KRCNI ČAKRA
Tato Čakra se nachází v okolí krku a týká se
komunikace, řeč, sociální schopnosti, verbální a
emocionální výraz. Související oblasti těla a orgány
jsou plíce, krku, průdušek a hlas.
Vysoká Vyjádření myšlení a emocionální vlastnosti
Střední Průměrné milující a komunikativní, citlive
vlastnosti
Nízká Nevyvážená energie, Omezená emocionální a
verbální vyjádření. Najít nové způsoby, jak vyjádřit
své myšlenky a emoce

BAREVNE KOLECKO
Barevné Kolečko vám dává přehled o celém
sortimentu aury barev.
VLEVO
DOPRAVA

Doporučuje používat auru barvy nebo
komplementární opačnou barvu k relaxaci a
rovnováhy.

VICEROVINNE VYSECOVY GRAF
To ukazuje na různé energetické kanály, které jsou
měřeny. Zdravý jedinec se snaží o celkovou
rovnováhu v těchto oblastech.

FYZIKALNI ENERGIE
Červena Rovina představuje fyzickou energii. Jedinci,
kteří jdou směrem k červené rovině musi hledat
rovnováhu nehmotné nebo éterické částí sebe
sameho.

MENTALNI ENERGIE
Indigo Rovina představuje duševní energii. Vysoká
hodnota v této části znamená zvýšené intuitivní
schopnosti.

EMOCNI ENERGIE
Zelená Rovina představuje emoční energii. Nízké
hodnoty na emocionální rovině jsou stanoveny zřízení
a udržování zdravé a hluboké vztahy.

DUCHOVNI ENERGIE
Modrá Rovina představuje duchovní energie.
Zůstatek v této rovině vám přinese transcendenci.
Duchovní úrovni je rovnováha závisí na rovnováze v
ostatních třech rovinách.

VÁŠ EMOTIOMETER
EMOTIOMETER ukazuje emocionální reakce a skutečné myšlenky a vnitřní pocity. V reálném čase graficke indikátory
zobrazuji okamžitou reakci opravdových pocitů a myšlenek.

"velmi emocionální stres, neklid, vysoke vzrušení,
nervozita nebo citlivost"
velmi emocionální a citlivy, vyjadřuje emoce volně
koncentrovaný, stabilní, bez emocí, pasivní,
nevyjadřuje emoce snadno udržuje emoce uvnitř
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Orange Kolem Hlavy
Barva aury Hlavy je ukazatelem energii vaše mysli, nebo vaše duševní činnosti. Oranžová ve
vaší auře Hlavy znamená, že jste velmi kreativní, s unikátními schopnostmi. Vaše nadšení
pomáhá dát naději jiným. Někdy můžete najít svou kreativitu zablokovánou a stanete se
nervózní, když se snažíte dokončit projekt.

Červená v Centru
Barva, která vyzařuje z vašeho Centra aury ukazuje svou základní podstatu, svou osobnost
na své hluboké úrovni. Červená barva ve vašem Centru aury je orientační dominantní a silná
osobnost. Můžete žít v přítomnosti a vaše smysly jsou plně v kontaktu s fyzickým světem. Ty
fungují nejlépe v nezávislém prostředí s velkým osobní svobody. Protože jste společenský
člověk, můžete si být zatížen zlomeného srdce, smutek nebo strach.

Oranžová Dole
"Dolni barevna Aura, vyjadřuje povahu vašého založení, vaše uzemnění. Oranžová Dole
znamená, že vaše nadace je o důvěře a odvaze. Tato barva představuje emocionální a
kreativní energie. Máte silnou osobnost, vřelé a soucitné srdce, a ty jsou docela sebevědomý.
Občas jste, svou kreativitu zablokovaný a muzete stáhnout emocionálně."

Žlutá na Levici
Barva aury na levici naznačuje povahu energie, která proudí do vás. Žlutá na levé straně
ukazuje, že optimismus a světlo proudí do aury a vy se pohybujete ve větší míře do svého
mocenského centra. Vaše silná osobnost a zaměření vám pomohou zachytit myšlenky do
akce. Nevadí ti, že je středem pozornosti. Můžete být perfekcionista, spotřebovaný pravidel a
předpisů, a vám to může připadat obtížné vypnout v noci.

Žlutá na Pravé
Barva aury na pravé označuje energie jakou dáváte najevo, energie, ostatní cítí že přichází od
vás. Žlutá na pravé straně znamená, že ostatní prožít energii, optimismus a inteligentní. Máte
silnou osobnost, si myslíte, že v pozitivním smyslu, a mají schopnost inspirovat ostatní. V
době, stanete se psychicky i emocionálně zdůraznil, snad do té míry fyzického vyčerpání.

ČERVENÝ TYP OSOBNOSTI
Následující vlastnosti a klíčová slova jsou typická pro ČERVENÉ osobnosti:

Sféra

Popis

Účel

Vytvořit něco cenného a v životě důležitého, demonstrovat moc, sílu a vitalitu
člověka
Vnitřní jednotka: pocit, že je silný a živý, instinkt přežití, pohon za vítězství
Měřítek úspěchu: Vítězství; rozsah osobní moci

Duchovní

Hmatatelný, založen na skutečnosti, hleda vzrušení a vitalitu ve spiritualitě

Fyzikální

Vytrvalost a síla, potřebují fyzickou aktivitu, aby udržet se u moci
Cvičení: konkurenční sporty, jako je fotbal, basketbal

Mentální

Myslitel; konkurenční,;energický a optimistický; individuální a originální

Emocionální Silná a dominantní osobnost, upřímný a věrný

Interakce: Stimulace osobnosti, legrace být s nim, střed pozornosti
Vztahy: Má rád dlouhe přátelství; vyjádření emocí a pocitů přirozeně
Intimita: Vášnivý; čestne a loajální partnery; těžko nutit trvale

Schopnosti

Orientovaný na cíl, vůdčí schopnosti, konkurenceschopnost
Kariéra: Policie, osobní strážce, boxer, řidič těžkých strojů, vojenský personál,
profesionální sportovec, chirurg, podnikatel, zemědělec

Revitalizace Vyvážit fyzickou a emocionální energie, aktivní odpočinek
MYSL/TĚLO
Červené osobnosti nachází velké zalíbení ve vyjadřování sebe sama pomocí sexuality
a fyzického těla. Žijí svůj život teď a tady s houževnatostí, odvahou a sebejistotou. Realita je
pro ně hmatatelná, protože ji vidí, slyší a cítí. Tyto osoby mají pozoruhodně pevnou vůli a těší
je všechny tělesné aspekty života. Červení jsou silní, energetičtí a často se uplatňují ve
společných podnicích nebo na vedoucích postech.
Červení vnímají život skrze fyzickou realitu a činnost. Jejich hlavní motivací je cítit se
naživu a silní. Neustále hledají vzrušení, soudí své okolí a úspěch podle toho, jak jsou silní a
soutěživí. Červení se snaží být úspěšní a jsou rození vítězové. Jsou vášniví. Reprezentují
element ohně: fyzickou lásku, vášeň, vřelost a touhu. Čím více vzrušení pociťují, tím více se
cítí plní života.
Červení jsou praktičtí, činorodí a rádi dosahují výsledků. Mají neukojitelnou potřebu
vítězit a ve svém životě tvořit něco cenného a důležitého. Jejich silná vůle a intenzivní, téměř
neomezená fyzická energie jim umožňuje být extrémně aktivní a úspěšní snad ve všem co
dělají.
Ostatní lidé mohou občas pociťovat sílu Červených jako zdrcující. Jejich vzrušující,
fyzická a emoční energie pro ně může být prostě příliš.
Červení milují vzrušující a stimulující atmosféru v práci, nebo ve svém soukromém
životě, což může ostatním lidem připadat stresující a vypjaté. Mají tendenci vyždímat ze sebe
maximum. Potřebují často sami sobě dokazovat, že mohou dělat cokoli chtějí.

Červení jsou vskutku společenští lidé. Rádi si vyjdou s přáteli a kamarády. Typická
představa příjemně stráveného času zahrnuje protančenou noc, oslavu čehokoli s kamarády,
nebo strávení vášnivé noci se svým milencem.
Zatímco Červení mohou být otevření a komunikativní, nejsou moc efektivní, když přijde
řeč na jejich hluboké vnitřní pocity. Zřejmě se nenaučili mluvit či sdílet své intimní myšlenky
a pocity. Být citlivý a jasný je nezbytným krokem směrem k svobodnému vyjádření svého
vnitřního já. Červení prožívají své emoce a pocity skrze své fyzické tělo. Z tohoto pohledu
jsou velmi smyslné bytosti.
Když jsou v harmonii, jsou Červení energičtí, optimističtí, čestní a věrní. Navenek
vyzařují sílu a vytrvalost a intenzivní touhu žít život na plno. Pro Červené je smyslem života
užívat si světa s radostí, odvahou a energii. Červení mohou pravdivě ukazovat svou
přirozenou moc, sílu a vitalitu.
Červení potřebují vysoký stupeň nezávislosti a fyzické svobody. Rádi objevují
všechny aspekty fyzické reality. Rádi si také užívají moc a vzrušení z objevování a
dobrodružství. Červení mohou být zcela jedineční a osobití. Jsou schopní uvolnit tolik vášně
neobvyklým způsobem sebevyjádření, že se občas nevejdou do společensky stereotypního
obrázku normálního obyvatele. Přesto jsou Červení zvyklí na tuto unikátnost a ve skutečnosti
je i vzrušuje. Je podivné, že mají tendenci být samotáři, kteří mají pouze spoustu přátel.
Červení jsou zvědaví, tvrdošíjní a neodbytní. Vášnivě se zajímají o všechny aspekty
života. Pokud toužíte po životě plném vzrušením a akce, spojte své síly s Červenou
osobností. Mají problém projevovat trpělivost nebo čekat než se nějaký projekt rozvine. Chtějí
všechno hned a nebojí se trvat na tom, že jejich nápady a cíle jsou právě teď to nejdůležitější.
Červení nejen že ví jak získat pozornost, ale také jak dostat to, co chtějí. Jejich silná, fyzickyemocionální energie kombinována se silnou vůli jim dává ten správný nástroj k úspěchu v
jejich soutěživém materiálním světě.
Červení mohou být netrpěliví a frustrovaní, pokud se věci nedějí tak, jak chtějí. Cítí se
pohodlněji ve fyzické akci, než v nudných mentálních konceptech. Jsou dobře obeznámeni s
učením, které mohou přímo tělesně provádět. Pro Červené je jednoduší naučit se tančit,
opravit auto, nebo prodat životní pojištění, protože to mohou provést fyzicky. Školní učení
není pro ně dost reálné. Strukturované instrukce a učení z knížky vyžadují myšlenkové
konstrukce, které nejsou skutečné, nebo fyzicky hmatatelné bez intenzivní koncentrace.
Protože silná, fyzická a emocionální energie stále proudí tělem Červených, je pro ně
těžké sedět nehnutě a být v klidu. Jediným způsobem jak dosáhnout vyrovnanosti a
harmonie je fyzický pohyb a najít způsoby, jak udržet tuto vnitřní sílu v rovnováze. Pokud
Červení najdou pozitivní způsoby ventilování pro svou fyzicky-emocionální energii, stanou se
velmi mocnými a budou schopní dosáhnout svých snů. Sport, který vyžaduje fyzickou
vytrvalost a sílu, je skvělým způsobem, jak uvolnit jejich mocnou, impulsivní energii.
Pokud nejsou Červení v harmonii, mohou se cítit emocionálně nebo fyzicky vyčerpaní,
mohou být frustrovaní, v depresi nebo fyzicky/emocionálně výbušní. Když jim dojde síla,

jejich silná, emocionální a fyzická energie může být uvolněna rvačkou, intenzivním sexem,
nebo emocionálním výbuchem.
Je těžké být na blízku vyčerpanému Červenému, protože může být náročný, prudký,
výbušný a může mít neustálou potřebu být středem pozornosti.
Nevyrovnaní Červení se mohou projevovat jako silná, ambiciózní a řídící osobnost.
Přesto si toho nemusí být vědomí, díky svému nepřetržitému rychlému jednání, potřebě
vítězit a něčeho dosáhnout, mají tendenci zamlžovat své vnímání. Nemusí si být vědomi toho,
že ostatní možná nechtějí sdílet jejich specifickou rychlost a intenzitu. Vyčerpaní Červení,
aniž by na to mysleli, snadno nerespektují pocity a hranice lidí kolem sebe.
Červení budou naslouchat spirituálním nebo mystickým učením, ale jsou příliš
zakořeněni ve svém realismu, na to aby se těmto myšlenkám otevřeli. Na druhou stranu
mohou příležitostně objevit vzrušení a sílu Duchovníity a rozhodnou se zjistit, jak to všechno
opravdu je.
Kvůli své vášnivé energii, své vůli a své potřebě být vždy v první řadě, se mohou stát
mocnými vůdci. Duchovníita je jim blízká, mohou vnímat Boha jako mocnou, lidskou bytost,
která kontroluje a ví, jak řídit lidský život. Ale Červení mohou být příliš excentričtí a
neortodoxní, aby se angažovali v organizovaném náboženství.
SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
Červení jsou lidé velmi společenští. Milují být obklopeni lidmi. Nejoblíbenější aktivitou
je společenský život a trávení času s kamarády, přáteli či partnery. Snadno si hledají přátelé a
navazují kontakty kdekoli a s kýmkoli. Mají tendenci vyzařovat kolem sebe auru přitažlivosti a
vzrušení. Na společenských akcí jsou obvykle středem pozornosti. Jsou rádi obklopeni
krásnými ženami či muži.
Jejich vibrující, energická a stimulující osobnost v kombinaci se silou a vitalitou je činí
lidmi, se kterými je radost být. Červení milují kontakt s ostatními a vždy se zajímají o jejich
názory a sdílí s nimi své vlastní nápady.
Červení mohou být výstřední a jedineční. Pro jejich výraznou osobnost a silný pocit
originality mohou mít potíž s akceptováním společenských norem. Jejich neobvyklé a
poměrně osobité chování a způsob oblékání může být příležitostně šokující pro více
konzervativní osoby.
Červení mohou být někdy citliví a zranitelní, ačkoli to neradi dávají najevo. Také velmi
emotivně vyjadřují své pocity. Potřebují vyjádřit své pocity a emoce, aby pocítili mír a
harmonii. Podobně jako Zelení, vyjadřují Červené osobnosti přirozeně své emoce a pocity.
Potřebují uvolnit impulsivní, intenzivní energii. Své pocity obvykle vyjadřují pomocí fyzického
těla.
Vzhledem k tomu, že jsou dobří v komunikaci, dávají přednost společenským nebo
obchodním setkáním před sofistikovanou, inteligentní konverzací. Červení mají rádi večírky a

velká shromáždění, přestože jsou opatrní, s kým se zapletou. Obvykle se otevřou jen svým
blízkým přátelům nebo lidem o kterých ví, že jim mohou věřit. Červení se cítí pohodlně s
lidmi, kteří rozumí jejich touhám a cílům.
VZTAHY A INTIMITA
Červení jsou sexuální bytosti a mají velkou chuť žít. Milují být fyzicky a emocionálně
vzrušení a rádi stimulují ostatní stejnou měrou. Jsou pohánění touhou. Také milují
konfrontace a šoky, jen pro to, aby viděli reakce a emocionální odpovědi. Sex pro ně
znamená život. Je pro ně nezbytnou silou v jejich vesmíru.
Sex je pro tyto realisty naplnění touhy, erotický a vášnivý zážitek. Život ve fyzickém
těle si plně užívají po všech stránkách.
Těžkým úkolem pro Červené je život ve vnímavém, emocionálním a dlouhotrvajícím
vztahu. Mohou se zaměřit spíše na krátkodobé, vzrušující vztahy a setkání. Mají velmi mnoho
přátel, ale jen s některými se opravdu důvěrně a blízce znají. Mohou najít zalíbení v
romantických pocitech začínajících vztahů a vzrušení, ze setkání s novými partnery. Rádi si
zahrávají s ohněm.
Kvůli svému sexuálnímu pudu, nejsou schopni žít monogamní život. Jejich sexuální
kouzlo přitahuje mnoho krásných žen či mužů. Orgasmus je pro Červené největším zážitkem.
Je to pro ně téměř to samé jako duchovní osvícení.
Rádi si vyrazí s přáteli, protančí celou noc či posedávají po barech nebo klubech.
Pokud mají odvahu pustit se do vážného vztahu, budou pravděpodobně potřebovat od svého
partnera příležitostnou fyzickou svobodu. Pokud vášeň, sex a vzrušení mají své místo v jejich
vztahu, jsou Červení velmi čestnými a věrnými partnery.
Červení často přitahují "barevné osobnosti" svého barevného spektra (Tmavěčervené, Červené a Oranžové). Červené láká vzrušení, milostná stimulace a půvab partnerů.
Problémem pro ně může být důvěra či hlubší porozumění.
Vzájemné působení Červených s Červenými je často jako exploze či vzrušující soutěž.
Přesto se zdají být sobě navzájem dobrými protějšky. Žlutí zvětšují sexuální a fyzickou sílu
Červených tím, že jsou veselí a hraví.
Tak jako Oranžoví dobrodruzi, tak i Červení vítězové, oba pro sebe potřebují mnoho
času. Pro tento vztah mohou potřebovat mnoho prostoru s vzájemným, hlubokým
pochopením. Pro zdravý, přínosný vztah nebo pro úspěšné soužití se Modrými, Indigovými,
Levandulovými či Bílými musí Červení pochopit jejich citlivost a potřebu vnitřního klidu.
Červení se zdají být atraktivní pro Zelené a Tmavě-zelené osobnosti pro jejich
bystrost, eleganci a vnitřní sílu. Díky svým jasnovidným, netradičním vlastnostem se Fialoví
hodí k Červeným, když je na obou stranách nezbytná velká míra citlivosti. Duchovní vize
Fialových a vášnivá fyzická povaha Červených mohou tvořit zázraky na zemi.

Obecně vzato, Červení musí pochopit, že ostatní nejsou tak fyzicky dynamičtí a
ambiciózní jako jsou oni sami. Citlivost a uvědomění k ostatním vytvoří naplňující vztah.
ŽIVOTNÍ DRÁHA A FINANCE
Je prakticky nemožné zastavit červené na cestě za vytouženým cílem. Jsou skvělí v
dokončování projektů. Vedou jiné osoby s nepřekonatelnou vůlí. "NE" pro ně není přijatelná
odpověď. Budou trvat na úspěchu a maximálně podporovat členy svého týmu.
Červení nevedou ostatní se strategii či vizí, ale s kuráží a intenzitou. Jen s pozitivními
vyhlídkami do budoucna a s pozitivními myšlenkami mohou Červení vyřešit své problémy.
Neradi tráví čas diskusemi o teoriích. Mou přicházet s tvůrčími, ale někdy neortodoxními
myšlenkami. Chtějí být fyzicky zapojení do řešení problémů. Když nejdou věci tak, jak chtějí,
mohou být netrpěliví, rozčílení či frustrovaní sami sebou, přáteli nebo kolegy. Tato silná
tendence má za následek neshody s okolím.
Nicméně jestliže zůstanou emocionálně a duševně otevřeni, mohou být tvořiví a rychle
řešit problémy. Pokud je vyžadována odvaha, houževnatost a síla, mohou být červení
vítanými týmovými hráči.
Když se jednou pro něco pevně rozhodnou, je pro ně těžké akceptovat jiné možnosti a
řešení. Čím více jsou otevření a flexibilní, tím lépe chápou, jak změnit svůj postoj a dotáhnout
věci do úspěšného konce.
Peníze jsou pro ně důležitá záležitost, hlavně proto, že představují ve společnosti moc.
Červení ví, jak si mohou dobře vydělat. Často vlastní firmy, nebo je najdete na vedoucích
postech. Motivací, která je vede k účasti na složitých projektech jsou peníze.
Červení jsou nezávislí a soběstační. Nemají rádi když se jim říká co mají dělat, kdy to
dělat a v co věřit. Často si vybírají profese, které jim umožňují být sami sobě šéfem a kde
mohou sami za sebe vyjádřit své vlastní myšlenky. Chtějí řídit svůj život a být pány svého
života. Mnoha Červeným nevadí samota, protože se soustředí na svou práci. Tou nejlepší a
nejúčinnější cestou k dosažení cílů je pro ně svoboda. Problémem je, naučit se spolupráci v
týmových situacích.
Někteří Červení preferují fyzickou práci, která jim dává příležitost uvolnit část jejich
dynamické energie skrze tělo. Mají hluboko zakořeněnou touhu být nejlepším a za každou
cenu, ať to stojí co to stojí, dosáhnout svých cílů. Mají potřebu mít pod kontrolou svou práci
a svůj život. Pro Červené jsou atraktivní soutěživá, vzrušující a zajímavá povolání. Kvůli své
vůli dosáhnout a úspěšně dokončit stanovené projekty, jsou Červení životně důležití v
každém pracovním prostředí.
Červení se uplatňují jako: podnikatelé, profesionální sportovci, prodavači, vedoucí
marketingu, manažeři, chirurgové, vedoucí v jakékoli oblasti, atleti, tanečníci, manekýnky/ni.
ZDRAVÍ, PROSPERITA A RŮST
Červení mají ohromnou fyzickou a emocionální energii. Když najdou pozitivní

odventilování pro svou dynamickou sílu, zaměří svou životní energii na tvůrčí projekty a
pozitivní činnosti, budou z nich velmi úspěšní a šťastní jedinci.
Aby zůstali v harmonii, musí Červení prožívat a projevovat svůj plný potenciál. Musí
najít pozitivní činnosti, při kterých využijí svou mocnou, výbušnou a intenzivní energii, jako
například sport, cvičení, práci nebo tvůrčí činnost. Musí se také naučit užívat svou sílu
tvořivě a uvolňovat svou fyzickou a emocionální energii, aniž by ubližovali sobě nebo
ostatním.
Když se Červení naučí být dostatečné citliví na to, aby se dotkli svých vlastních
pocitů, stejně jako pocitů ostatních, prožijí ve svém životě více lásky a pochopení. Mají
problémy relaxovat, být v klidu nebo prostě nedělat nic. Mají příliš mnoho životní energie.
Dobrým způsobem odpočinku a relaxace pro Červené je angažovat se v nějakém druhu
soustředěné vědomé činnosti, která je pro ně odpočinkem a mohou při ní spolehlivě a
bezpečně uvolnit svou energii. Stejně tak fyzická aktivita a sport jsou výborným způsobem
jak uvolnit tuto životní sílu. Běhání, plavání a tanec jim pomůže si odpočinout. Červení často
prožívají toto uvolnění jako něco báječného. Mohou také relaxovat a odpočívat sledováním
sportu v televizi.
Červení občas potřebují pochopit, že vítězství není v životě vše. Často pocítí určitou
prázdnost po té, co dosáhnou svých cílů a hledají si cíle nové. Nalezení vysoce pozitivních a
dobročinných cílů jim dá dobrý pocit a ve chvíli jejich dosažení, také radost z přítomného
života.
Červení doplňují svou životní energii hledáním tvořivých způsobů vyjádření fyzických
aktivit. Pokud mohou efektivně vyjádřit své pocity a při tom zůstat citliví a otevření, zažijí
hlubší a více naplňující pocit, že došli cíle, který je přesně tím, po čem velmi touží. Červení se
nepotřebují dobíjet obvyklým způsobem. Reprezentují oheň, životní energii, vůli a vášeň.
Rozvíjející se pozitivní životní postoj a pozitivní očekávání, které jsou jim ku prospěchu,
dovede Červené ke smysluplné existenci a hojnosti na všech úrovních. Tehdy budou ve své
plné síle.

Javora Antonín
04.12.16 09:04 dop.

Horní (Oranžová): Váš duševní stav je kreativní. Mate jedinečné schopnosti.
Levá (Žlutá): energie proudí do vašeho pole je optimisticka a lehka.
Centrum (Červená): Vaše osobnost je dominantní a silna.
Pravá (Žlutá): Ostatní prožíti energii, optimismus a inteligentní.
Dole (Oranžová): Váš základ je o důvěře a odvaze.
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Hladké a jemné vlny, ukázuje, že jste v klidu, a vaše energie je
harmonická. Zachovat klid v sobe.

Více vln a poruch ve vlne, neklid a disharmone ukazuje
energetické hladiny. Odstrante tsunami stresujících myšlenek ze
své mysli a stále více vyvážená tela i ducha.

