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TIPUL DE CULOARE AL AUREI TALE  
 
Culoarea aurei în centrul fotografiei cu Aura Chakrelor  este reflectarea Tipului dvs. de Personalitate 
sau Trăsăturile. Este important să cunoaşteŃi semnificaŃia fiecărui tip de personalitate din culorile 
aurei. MulŃi oameni vibrează în aceeaşi gamă de culori cea mai mare parte a timpului. Această gamă 
de bază de culori este legată de tipul de personalitate. 
 
Aici se prezintă o scurtă trecere în revistă a tipurilor de personalitate în funcŃie de culorile aurei: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ContinuaŃi, vă rugăm, cu studierea informaŃiilor despre tipul de personalitate în funcŃie de culorile 
aurei prezentate in cele ce urmează. 
 

ROŞU-ÎNCHIS   fizic, muncitor din greu, putere, realist, vital, stabil, tărie,  vitalitate. 

ROŞU  excitare,  fizic, energetic, competitiv, învingător, putere de voinŃă, sexual, întreprinzător. 

PORTOCALIU  productiv, exprimare fizică şi creativă, aventură, afaceri, distracŃie 

PORTOCALIU-GALBEN analitic, intelectual, înclinat spre detalii , logic, structurat, ştiinŃific.  

GALBEN  jucăuş, vesel, simpatic, creativ, intelectual, distractiv, curios, activ. 

VERDE  social, natural, mulŃumire, armonie, profesor, comunicativ, isteŃ. 

VERDE-ÎNCHIS isteŃ, întreprinzător, social, concret, comunicativ, organizator.  

ALBASTRU  atent, sensibil, tandru, îndatoritor, loial, împăciuitor, serviabil, cultivat. 

INDIGO  claritate, calm, sentimente lăuntrice adânci, tandru, loial, introvertit, valori interioare, artistic. 

VIOLET  intuitiv, artistic, senzual, teoretician, futurist, vizionar, charismatic, inovator. 

LAVANDĂ  imaginativ, mistic, fantezist, maleabil, fragil, sensibil, adesea aerian , eteric. 

ALB  transcendent, transformare, imaginativ, tăcut, dimensiuni superioare, spiritual.  
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MĂRIMEA AUREI 
 
Cercul roşu indică mărimea aurei şi este un indicator important al energiei radiate în jur. 

 
AURĂ MARE,  LARGĂ (75-100) - indică o radiaŃie intensă şi 
puternică, alte persoane pot să simtă aura dvs. puternică. 
UtilizaŃi-vă charisma şi puterea aurei pentru a vă îndeplini 
Ńelurile şi visurile.  

 
AURĂ MIJLOCIE, MEDIE (40-75) – aveŃi o prezenŃă 
puternică şi energie radiantă. RealizaŃi-vă Ńelurile mărindu-vă şi 
mai mult aura şi concentrându-vă pe scopuri.  

 
AURĂ MICĂ  (0-40) cu energie scăzută, alŃii vă pot percepe ca 
introvertit sau ca având o energie fizică scăzută. ÎncercaŃi să 
creaŃi o radiere mai puternică în jur, măriŃi-vă puterea aurei.  

 
 

PRIVIRE GENERALA ASUPRA MĂRIMII/FORMEI CHAKRELOR  
 
CăutaŃi următoarele variaŃii ale fiecărei chakre: 

 

    ROTUNDĂ  - activitate a chakrei echilibrată, armonioasă    

   OVALĂ -  chakră uşor dezechilibrată 

    EXTINSĂ -  activitate energetică puternică, hiperactivă           
 

   MICĂ -  activitate energetică slabă, hipoactivă          

    STRĂLUCITOARE - energie mare, echilibrată, calităŃi pozitive  

    ÎNTUNECATĂ – activitate energetică scăzută, dezechilibrată,  
                                                                                tensionată a chakrei 
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ACTIVITATEA CHAKRELOR  
 
Cunoaşterea funcŃionalităŃii propriilor centri energetici sau a chakrelor, vă vor ajuta să determinaŃi 
corect modalitatea de acŃiune sau tratamentul necesar pentru a crea mai mult echilibru şi energie 
superioară în propria viaŃă. 
 
1. CHAKRA BAZEI (MULHADHARA) 
 
Această chakră este localizată la baza coloanei vertebrale şi corespunde energiei vitale, activităŃii 
fizice, vigorii emoŃionale, puterii de voinŃă, sexualităŃii. Zonele corpului şi organele legate de ea sunt: 
încheieturile, muşchii, inima, sângele şi sistemul nervos. 

 
Energie vitală mare, calităŃi strălucitoare, radiante, senzualitate şi pasiune  

 
 
 

Energie vitală medie,  stil de viaŃă activ. 
 
 

Energie vitală scăzută, supravieŃuire, accidente, tensiuni. 
Este necesar să vă reîncărcaŃi energiile şi vitalitatea corpului.  
 

2. CHAKRA OMBILICALĂ (SVANDHISTHANA) 
 
Această chakră este localizată sub ombilic şi corespunde expresiei creative, productive şi emoŃionale 
a energiei vitale. Ea este legată de următoarele zone ale corpului şi organe: intestine, splină, tract 
digestiv. 
 

Productivitate mare, exprimare emoŃională puternică  
 
 
 

Productivitate şi creativitate emoŃională medii. 
 
 

Productivitate şi creativitate scăzute, exprimare emoŃională limitată. 
SporiŃi-vă calităŃile şi abilităŃile creative. 
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33..  CCHHAAKKRRAA  PPLLEEXXUULLUUII  SSOOLLAARR  ((MMAANNIIPPUURRAA))  
 
Această chakră este localizată la plexul solar şi corespunde puterii personale, gândirii creative şi 
intelectuale. Este legată de zonele corpului şi de organele următoare: stomac, plexul solar, ficat.  
 

      Nivel ridicat de creativitate, gândire intelectuală şi analitică, calităŃi ludice. 
 
 
 
                              Nivel mediu de creativitate, gândire intelectuală şi analitică, calităŃi ludice. 
 
 

      Nivel scăzut de creativitate, gândire intelectuală şi analitică sau a calităŃilor ludice. 
      DistraŃi-vă şi bucuraŃi-vă mai mult în viaŃă, sporiŃi-vă creativitatea. 

 
 

4. CHAKRA INIMII (ANAHATA) 
 
Această chakră se află în zona inimii şi corespunde capacităŃilor de iubire, comunicare, vorbire, 
sociale. Zonele corpului şi organele legate de această chakră sunt: inima, plămânii, pieptul, circulaŃia 
sanguină, braŃele şi mâinile.  
 

       Foarte inimos, calităŃi de sensibilitate, iubire şi comunicare elevate. 
 
 
 
                               CalităŃi de sensibilitate, iubire şi comunicare medii. 
 
 
 

       Nivel scăzut al energiei chakrei inimii, al calităŃilor de comunicare şi exprimare. 
                   Trebuie să vă deschideŃi inima şi să simŃiŃi mai adânc gândurile şi emoŃiile. 
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5. CHAKRA GÂTULUI (VISHUDA) 
 
Această chakră, localizată în zona gâtului, este legată de comunicare, vorbire, abilităŃi sociale, 
exprimare verbală şi emoŃională. Zonele corpului şi organele legate de ea sunt: plămânii, gâtul, 
bronhiile şi vocea. 
 
 

       Exprimare puternică a gândurilor şi emoŃiilor, calităŃi comunicative remarcabile  
  
 
 

       CalităŃi medii de sensibilitate, iubire şi comunicare.  
 
 
 

       Chakra gâtului dezechilibrată, exprimări verbale şi emoŃionale limitate.  
                               GăsiŃi noi moduri de a vă exprima gândurile şi emoŃiile.  

 
 

6. CHAKRA FRUNłII (CELUI DE-AL TREILEA OCHI – AJNA) 
 
Această chakră este localizată între ochi şi corespunde intuiŃiei, viziunii, gândurilor artistice şi 
creative. Zonele corpului şi organele legate de ea sunt: ochii, sistemul nervos, creierul şi fruntea.  
 

 
       Energie intuitivă mare, calităŃi artistice şi intuitive puternice.  

 
 
 

       Energie intuitivă medie, calităŃi artistice şi intuitive medii.  
 
 
 

       Energie intuitivă scăzută, calităŃi artistice şi intuitive slabe.  
       Este nevoie să vă sporiŃi  intuiŃia, creativitatea şi trăirile artistice. 
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7. CHAKRA CREŞTETULUI (SAHASRARA) 
 
Această chakră este localizată în creştetul capului şi corespunde intuiŃiei, spiritualităŃii şi iluminării. 
Zonele corpului şi organele legate de această chakră sunt: creierul, sistemul nervos şi creştetul 
capului.  
 
 

Nivel ridicat al energiei intuitive, spirituale şi al calităŃilor radiante,  
sensibilitate ridicată. 

 
 

         Nivel mediu al energiei intuitive, spirituale şi al calităŃilor radiante, sensibilitate. 
 
 
 
                                 Sensibilitate intuitivă si energie intuitivă scăzute. 

                     Trebuie să găsiŃi o nouă direcŃie şi o nouă viziune în viaŃă. 
 

 
 

ECHILIBRUL DINTRE AURĂ ŞI CHAKRE 
 
Acest grafic indică echilibrul GLOBAL dintre aura energetică şi  chakre.  

 
 
Foarte echilibrat. Aura şi chakrele sunt  în armonie. 
 
 
 
Echilibru mediu. Aura şi chakrele nu sunt complet echilibrate.  
 
 
Foarte dezechilibrat. Aura şi chakrele sunt stresate, cu energie 
scăzută. ÎmbunătăŃiŃi condiŃiile aurei şi chakrelor. Este nevoie de mai 
multă armonie.        
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Următoarele grafice şi măsurători ale biodatelor reflectă componente importante ale sistemului 
energetic al corpului. Ele sunt prezentate pe ecran şi listate în raportul aurei chakrelor (Aura Chakra 
Report). 
 
ROATA CULORILOR / YIN-YANG 
 
ROATA CULORILOR oferă o privire generală asupra domeniului complet de culori ale aurei. Este 
recomandabil să utilizaŃi CULOAREA AUREI sau CULOAREA COMPLEMENTARĂ-OPUSĂ 
pentru a vă relaxa şi echilibra.  
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 

Acest grafic indică, de asemenea, echilibrul 
YIN-YANG. Acul scurt reflectă calităŃile 
Yin-feminine-din stânga, acul lung arată 
calităŃile YANG-masculine-din dreapta ale 
sistemului energetic. 

        Echilibru YIN-YANG (ace foarte 
apropiate) - energiile masculină-
feminină par a fi în armonie. 

      Sistem energetic dezechilibrat, 
dizarmonios; energiile stânga-feminină 
şi dreapta-masculină au nevoie de 
echilibrare. 

Foarte dezechilibrat, o parte a 
corpului s-ar putea să se simtă 
tensionată sau stresată; este 
recomandată echilibrarea energetică. 

VERDELE sprijină echilibrul, armonia, dragostea, 
comunicarea, socialul, personalitatea, acceptanŃa 
ALBASTRU-INDIGO sporeşte calmul, pacea, 
dragostea, onestitatea, amabilitatea, adevărul, pacea 
interioară, adâncimea emoŃională, devotamentul. 
VIOLETUL stimulează intuiŃia, imaginaŃia, fluxul 
universal, meditaŃia, calităŃile artistice 
ROŞUL creşte energia fizică, vitalitatea, robusteŃea, 
ancorarea în realitate, spontaneitatea, stabilitatea, 
pasiunea. 
PORTOCALIUL stimulează creativitatea, 
productivitatea, plăcerea, optimismul, entuziasmul, 
exprimarea emoŃională. 
GALBENUL sporeşte distracŃia, umorul, 
seninătatea, puterea personală, intelectul, logica, 
creativitatea 

 

ROATA CULORILOR 

 
ECHILIBRUL YIN-YANG  

EFECTUL GENERAL AL CULORILOR 
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GRAFICUL MINTE-CORP-SPIRIT  
 
GRAFICUL MINTE-CORP-SPIRIT oferă o privire generală asupra distribuiŃiei energiilor între 
corp, minte şi spirit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRAFICUL STĂRILOR EMOłIONALE 
 
GRAFICUL STĂRILOR EMOłIONALE arată reacŃiile emoŃionale şi adevăratele gânduri şi 
simŃăminte lăuntrice. Indicatori grafici în timp real arată răspunsul imediat la adevăratele gânduri şi 
sentimente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRAFICUL STĂRII MINTE-CORP  
 
GRAFICUL STĂRII MINTE-CORP (MIND-BODY) arată  situaŃia generală minte/corp şi se 
bazează pe temperatura corpului.   
 

puternic stresat emoŃional, agitat, emotivitate, 
nervozitate sau sensibilitate ridicată 
 
 
foarte emoŃional şi sensibil, exprimând liber 
emoŃiile 
 
centrat, stabil, neemotiv, pasiv, nu îşi exprimă uşor 
emoŃiile, păstrându-le pentru sine 
 

SPIRIT: vă concentraŃi asupra dezvotării personale, asupra 
sentimentelor, intuiŃiei, spiritualităŃii şi  a  calităŃilor lăuntrice. 

 
MINTE:  vă concentraŃi în principal asupra creativităŃii, asupra 

exprimării mentale şi emoŃionale, a comunicării. 
 
CORP:  vă concentraŃi asupra realităŃilor şi rezultatelor. fizice.asupra 

activităŃilor legate de corp 
 

RELAXAT 
Dacă starea este armonioasă şi 
relaxată, acul se va îndrepta către 
partea dreaptă a graficului. 
 

STRESAT 
O stare tensionată, de 

stres este semnalată atunci 
când acul se poziŃionează 

spre partea stângă. 
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GRAFICUL STRES/RELAXARE  
 
GRAFICUL RELAXĂRII arată nivelul de relaxare fizică sau stres şi se bazează în principal pe 
temperatura corpului. Bara albastră din stânga este utilizată ca referinŃă (mediul înconjurător). 
Bara verde şi valoarea din stânga sus arată nivelul de relaxare fizică. 
 
 
 
                            
                     
 
 
 
 

Este foarte important să se lucreze cu AVS într-un mediu al unei camere obisnuite, 
standard. Dacă în cameră este, de exemplu, foarte frig sau foarte cald (fapt reflectat de 
VALORILE BAREI ALBASTRE sub 85 sau peste 100), atunci acurateŃea acestor valori şi a 
altora s-ar putea să fie redusă. 
 
GRAFICUL NIVELULUI ENERGETIC arată diferitele canale de energie care sunt măsurate şi 
se bazează în principal pe activitatea electro-dermală.  Canalul Indigo (1) reprezintă energia 
Intuitivă ,  Canalul Verde (2) reprezintă energia Mentală. Canalul Albastru deschis (3) 
reprezintă energia EmoŃională. Canalul Roşu (4) reprezintă energia Fizica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barele de nivel apropiat indică faptul că diferitele canale de energie au un curs în armonie şi fiecare parte 
a sistemului vibrează la aceeaşi frecvenţă. Barele inegale arată că fluxul energetic este dizarmonic şi că 
părţi ale sistemului ar putea fi dezechilibrate. 
 
Valorile  indică rata  vibraţională, începând cu valori scăzute de la 10.000 până la valori mari de 
1.500.000. 
 
Datele se corelează cu zonele corpului codificate prin culori, de exemplu bara roşie este conectată la 
activităţi fizice, ale părţii inferioare a corpului, iar bara verde se referă la zona pieptului, a umerilor.  
La fel ca şi undele creierului (starea teta = relaxare adâncă, alfa = activitatea de zi cu zi etc.) graficul 
NIVELULUI ENERGETIC arată "Nivelurile energetice" ale clienţilor. 
 

BARA VERDE = NIVELUL DE RELAXARE AL 
PERSOANEI 

110+  foarte relaxat, foarte echilibrat şi nivel energetic ridicat 
100 
  95  nivel mediu de activitate fizică sau relaxare 
  90 
  80- stres fizic mare, circulaŃie slabă, energie fizică scăzută 
 

1,500,000     PLAJĂ DE VIBRAŢIE EXTREM DE MARE  meditativ, 
-800,000      concentrat pe energie non-fizică, este necesară mai multă concentrare şi   
                     mai mult realism     
 
800,000      PLAJĂ DE VIBRAŢIE MARE, de obicei o persoană intuitivă  

 -500,000      şi sensibilă; se recomandă mai multă concentrare şi mai mult realism 
 

  500,000      PLAJĂ DE VIBRAŢIE MEDIE, reflectă un echilibru minte-trup- 
 -250,000      spirit, energie bună pentru activităţile zilnice 
 
250,000       PLAJĂ DE VIBRAŢIE SCAZUTĂ  bună de atins scopuri;        
 -70,000      reîncărcaţi-vă energia, relaxarea este, de asemenea, recomandată 

   
    70,000       PLAJĂ DE VIBRAŢIE EXTREM DE SCĂZUTĂ este necesară  
   -10,000       creşterea sensibilităţii şi a nivelului de energie 
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RevedeŃi următoarele zone de pe fotografia aurei chakrelor şi corelaŃi culoarea existentă cu funcŃia şi 
semnificaŃia zonei. 
 
Centrul (Culoarea de bază a aurei) 
Culoarea din centrul imaginii aurei (din jurul corpului fizic) reprezintă CULOAREA DE BAZĂ A 
AUREI persoanei. Cele mai multe persoane au o culoare dominantă a aurei în cea mai mare parte a 
timpului. Această culoare reprezintă un nivel mai profund sau personalitatea utilizatorului. Ea arată 
cine eşti într-adevăr şi care-Ńi sunt cele mai adânci sentimente, scopuri şi dorinŃe. 
 
Partea stângă (Feminină-Yin) 
Partea stângă a corpului (aşa cum se vede în partea dreaptă a ecranului) reprezintă polul feminin, 
pasiv, introvertit. Tu primeşti şi absorbi aceste energii. Aceste culori reprezintă frecvenŃa care 
străbate câmpul tău dând astfel o conectare cu viitorul tău sau cu situaŃia care urmează să vină. În 
adâncul lor multe persoane simt calitatea culorii părŃii stângi a corpului. 
 
Partea dreaptă (Masculină-Yang) 
Partea dreaptă a corpului (aşa cum se vede în partea stângă a ecranului) reprezintă polul masculin, 
activ, extrovertit. Culorile de aici reprezintă calităŃile pe care le exprimi şi le proiectezi spre ceilalŃi. 
Este modul în care te percep ceilalŃi. 
Verifică pe imaginea video a aurei dacă părŃile stângă şi dreaptă sunt diferite. Adesea se simte fizico 
diferenŃă între energiile masculină şi feminină ale corpului. 
 
Inima (Sentimente, EmoŃii) 
Culorile inimii reprezintă abilitatea de a da şi a primi dragoste. Ele arată cum trăieşti şi exprimi 
sentimentele cele mai profunde. 
 
Deasupra capului (Gânduri-CredinŃe) 
Culorile din jurul capului reprezintă mintea şi activităŃile mentale. Cum gândeşti? Care sunt tipurile 
de şabloane ale gândurilor tale? De asemenea ele arată care-Ńi sunt aspiraŃiile şi Ńelurile, lucrurile pe 
care doreşti să le realizezi în viaŃă. 
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Roşu aprins:  Realist, cu picioarele pe pământ, activ, cu voinŃă puternică, supravieŃuitor. 

Roşu:  activ, puternic, energic, vital, competitiv, câştigător, sexual, pasionat, 

legat de corpul fizic. 

Portocaliu-Roşu:  încredere, putere creativă. 

Portocaliu:  creativ, productiv, aventuros, curajos, legat de emoŃii. 

Portocaliu-Galben: gândire analitică, creativ, inteligent, ştiinŃific, atent la detalii, perfecŃionist.  

GGaallbbeenn:  creativ, inteligent, jucăuş, sprinten, optimist, indolent, legat de  

energia vitală. 

Galben-Verde:  comunicativ,creativ cu inima. 

Verde-Intens:  ager la minte, îşi urmăreşte Ńelurile, sociabil, materialist, comunicativ, 

organizator. 

Verde:  profesor, sociabil, comunicativ, iubeşte oamenii, animalele şi natura. 

Albastru-Verde:  vindecător, terapeut, sensibil, paşnic, liniştit, plin de compasiune. 

Albastru:  grijuliu, sensibil, tandru, îndatoritor, intuitiv, îi place să-i ajute pe ceilalŃi. 

Indigo:  intuitiv, sensibil, loial, cu sentimente adânci, în legătură cu al treilea ochi, vizual.  

Violet:  intuitiv, artistic, magic, futurist, idealist, în legătură cu creştetul capului. 

Lavanda:   imaginaŃie, vizionar, visător, eteric. 

Alb:  spiritual, transcendental, dimensiuni superioare, calităŃi eterice şi non-fizice.  
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DOMINANT  DREAPTA 
 
Partea masculină, activă, din dreapta corpului pare a fi mai activă decât partea feminină, pasivă, din 
stânga. RăspundeŃi-vă la aceste întrebări: 
 
TrăiŃi sentimente şi emoŃii lăuntrice puternice? 
 
AveŃi dificultăŃi în a vă exprima emoŃiile, gândurile sau creativitatea? 
 
AveŃi indispoziŃii fizice pe partea dreaptă? 
 
 
 
 
DOMINANT CAPUL 
 
Zona capului pare a avea o vibraŃie mai mare decât restul corpului. RăspundeŃi-vă la aceste întrebări: 
 
Vă gândiŃi în general mult sau aveŃi o mulŃime de probleme în minte în această perioadă? 
 
Cum reuşiŃi să vă liniştiŃi gândurile? 
 
CredeŃi că gândirea dvs. este separată de sentimente? 
 
 
 
 
STRES / ENERGIE SCĂZUTĂ 
 
AveŃi o perioadă foarte stresantă în acest moment? TreceŃi printr-o mulŃime de schimbări sau lucraŃi 
la prea multe proiecte în acelaşi timp?  Aura dvs. arată că nu sunteŃi prea energizat. S-ar putea să fiŃi 
foarte activ, dar în realitate utilizaŃi bateria internă. Glandele suprarenale s-ar putea să fie 
suprasolicitate. Ar fi timpul să va relaxaŃi mintea şi trupul în mod regulat. De ce nu vă duceŃi la mare 
sau la munte pentru a vă reîncărca bateriile interioare? Şi verificaŃi la un specialist, care ar fi 
produsele care v-ar ajuta să deveniŃi mai creativ, mai echilibrat şi mai relaxat. 
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AAAnnnaaallliiizzzaaa   iiinnndddiiivvviiiddduuuaaallliiizzzaaatttăăă   
aaa   cccuuulllooorrriiilllooorrr   aaauuurrreeeiii   

 
 
 
Verde intens  în aură 
  
 
Verdele intens este culoarea creşterii, a comunicării şi a exprimării. El reflectă o puternică legătură cu 
natura şi cu lumea materială. AveŃi o minte ageră, vorbiŃi bine şi sunteŃi capabil să trăiŃi o viaŃă 
echilibrată şi armonioasă. Verde intens,  deschis şi strălucitor arată o dorinŃă de-ai ajuta pe ceilalŃi. 
 
AveŃi o legătură puternică legătură cu Mama Natură. Tonuri intense de verde smarald arată 
capabilităŃi de vindecare, iubire de oameni şi o natură plină de compasiune. Verde intens, închis şi 
tulbure arată nevoie de vindecare şi o personalitate prozaică şi inflexibilă. Verdele intens este 
culoarea asociată cu chakra a patra sau chakra inimii, cu plămânii şi sistemele limfatic şi respirator. 
 
AveŃi adesea mari aşteptări in ceea ce vă priveşte şi de la cei din jur? 
 
SunteŃi nerăbdător? 
 
RelaŃiile cu familia şi prietenii sunt satisfăcătoare? 
  
Vă iubiŃi pe voi înşivă şi vă simŃiŃi acceptat şi iubit de ceilalŃi? 
  
SunteŃi deschis schimbărilor în viaŃă? 
  
SunteŃi în contact cu natura, oamenii, copiii sau animalele? 
  
AveŃi securitate, echilibru şi armonie în viaŃă? 
 
Vă exprimaŃi sentimentele intime într-un mod pozitiv, sănătos? 
 
 
 
 
Violet în jurul capului  
 
Violet deschis şi strălucitor arată că aptitudinea dvs. de percepŃie intuitivă este extrem de mare. 
SunteŃi foarte creativ şi sensibilitatea dvs. se îmbogăŃeşte cu imaginaŃia dvs. subtilă şi artistică. 
Abilitatea de a canaliza energia divină poate face din dvs. un tămăduitor. Violet închis şi tulbure 
sugerează că nu aveŃi întotdeauna spirit practic sau claritate în exprimare. S-ar putea să fiŃi 
inconsistent şi de neînŃeles, puterea dvs. fizică este probabil limitată şi s-ar putea să nu fiŃi foarte bine 
cu picioarele pe pământ. 
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Violet pe partea dreaptă  
 
Violet deschis şi strălucitor arată că aveŃi o perspicacitate de tip spiritual şi devotamentul dvs. are un 
efect vindecător asupra celorlalŃi. Pot simŃi puterea emanată de dvs. AveŃi o capacitate intuitivă 
deosebită, primind impresii şi viziuni, adeseori fără să încercaŃi acest lucru. SunteŃi idealist şi vizionar, 
cu aptitudini psihice. Violet închis şi tulbure poate însemna că sunteŃi obosit psihic şi s-ar putea să 
aveŃi dificultăŃi în a vă Ńine pe picioare. Este posibil să aveŃi probleme cu îndeplinirea cerinŃelor vieŃii 
de zi cu zi şi să simŃiŃi nevoia de a vă odihni şi de a vă aşeza des. 
 
 
 
 
Indigo pe partea dreaptă  
  
Indigo clar strălucitor arată pace, calm şi o puternică conectare cu Divinitatea, reflectată de o 
personalitate vizibil iubitoare. IntuiŃia dvs. este puternică. SunteŃi ca un punct central focalizator în 
orice companie, radiind pace, încredere şi speranŃă. Un indigo clar mai adânc indică faptul că simŃiŃi 
nevoia de-ai ajuta pe ceilalŃi şi arată că sunteŃi capabil să vă comunicaŃi dragostea şi sentimentele. Un 
indigo închis şi tulbure arată insecuritate şi nefericire. S-ar putea să fiŃi prea introvertit. Este posibil 
ca energia dvs. fizică să fie scăzută, iar emoŃiile şi inima să fie confuze. Depresia şi insecuritatea pot fi 
învinse prin exprimarea sentimentelor. 
 
 
 
 
Verde în zona inimii  
 
Verde deschis şi strălucitor arată echilibru în inima dvs., radiind pace şi armonie. EmanaŃi căldură şi 
înŃelegere, iar ceilalŃi se simt confortabil în preajma dvs. Un verde ca un smarald aprins arată că 
operaŃi din centrul inimii, astfel încât oricine vă poate simŃi dragostea şi legătura intimă şi puternică 
cu Divinitatea. Verde închis şi tulbure arată un centru al  inimii blocat şi nevoia de tămăduire 
personală. În inima dvs. s-au acumulat emoŃii puternice şi relaŃiile cu ceilalŃi s-ar putea să fie 
compromise. 
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PERSONALITĂłI VERDE-ÎNCHIS  
 
Următoarele sunt calităŃile şi cuvintele de acŃiune asociate cu personalităŃile VERDE-ÎNCHIS: 
 
Zonă                    Descriere                                                                                                .                             

Fizic Material, fizic, belşug, lux, trăinicie, claritatea prezentării şi a comunicării, 
structurat, dominator, rezistent la schimbare. 

EmoŃional Părere bună despre sine, autoritar, consistent, perseverenŃă, tenacitate, auto-
control, mândrie, superioritate, ideal. 

Mental IsteŃ, organizat, comunicativ, ambiŃios, inteligent, memorie precisă, speranŃe  
mari, perfecŃionist. 

Spiritual ConcepŃie şi înŃelegere mentală  a lui Dumnezeu. 

MotivaŃie Să atingă obiective, să fie acceptat şi important, făcând bani. 

Misiune/Viziune Dezvoltare intelectuală, să înveŃe, să exprime şi să înveŃe pe alŃii. 

EvoluŃie Acceptare, îşi iau responsabilitatea în ceea ce-i priveşte, să-şi organizeze viaŃa.  

ExerciŃii Plimbare, gimnastică, aerobic, sporturi profesionale. 

Reîncărcarea 
bateriilor  

Natură, aerobic, sporturi, comunicare, echilibru mental şi emoŃional. 

Comunicare Rapidă, directă, personală, precisă, comunicatori şi profesori ideali. 

InteracŃiune Puternic, direct, orator, inteligent, stimulare mentală constantă. 

RelaŃii Aşteptări superioare, orientate pe obiective, caută acceptare şi înŃelegere.  

Social, Prieteni Aristocrat, stil de viaŃă costisitor, prieteni de afaceri, evenimente sociale. 

Sex, Intimitate Atractiv, are nevoie de acceptare şi de siguranŃă emoŃională, prudent.  

Bani Banii înseamnă lux, bogăŃie, puteri superioare, independenŃă faŃă de alŃii.  

Succes Cantitatea de bani pe care o câştigă, fiind acceptat, atingându-şi obiectivele.  

Profesie Avid de muncă, organizator, planificator, independent, cariere financiare, 
management. 

Carieră Bancher, antreprenor, avocat, agent imobiliar sau broker pe piaŃa de capital, 
Consultant financiar, producător. 
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MINTE/CORP 
 
 PersonalităŃile Verde-închis sunt strălucitoare, inteligente şi energice. Sunt comunicativi, 
organizaŃi, ambiŃioşi şi le place să fie înconjuraŃi de persoane, natură şi de abundenŃă materială şi lux. 
Exprimă convingerea că toate fiinŃele umane trebuie să trăiască în prosperitate şi abundenŃă. 
Echilibrul şi armonia cu natura sunt reflectate în capacitatea lor de a organiza viaŃa. Verzilor-închis le 
place să experimenteze viaŃa la maximum, echilibrând mintea, corpul şi spiritul.        
 
 Verzii-închis reunesc aproape toate calităŃile personalităŃilor Verde. Principala deosebire este 
că ei sunt mai intenşi şi mai direcŃi în tot ceea ce fac. Verzii-închis sunt comunicatori ca Verzii, dar o 
fac cu mai multă putere şi intensitate. Toate personalităŃile Verde sunt mentale şi agere, dar Verzii-
închis sunt extrem de rapizi în gândire, mai detaliat şi mai dinamic.  
 
 Posedă ambiŃia de a-şi realiza obiectivele de concentrare pe afaceri şi pe alte evenimente 
sociale care îi ajută în dezvoltarea lor. Verzilor-închis le place să fie înconjuraŃi de oameni deoarece 
au o nevoie constantă de interacŃiune şi stimulare. DiscuŃiile cu prietenii, asociaŃii de afaceri şi 
împărtăşirea ideilor şi a gândurilor sunt extrem de reconfortante şi întăritoare pentru ei. Tânjesc după 
interacŃiune umană, ştiind întotdeauna cum să se exprime, deoarece sunt excelenŃi comunicatori. 
 
 Verzilor-închis le place să dea sfaturi şi să le spună altora ce să facă. Ei cred că ştiu totul mai 
bine şi adesea chiar aşa este. Sunt profesori perfecŃi. Comunicarea lor precisă şi autoritară le permite 
să-şi exprime ideile cu putere şi claritate. Cea mai mare parte a timpului ei ştiu exact ce gândesc. 
 
 Verzii-închis au capacitatea de a exprima cu rapiditate o opinie într-o conversaŃie. În timp ce 
celorlalte culori ale spectrului s-ar putea să le ia zece minute sau mai mult pentru a explica o situaŃie 
sau un concept, Verzii-închis pot s-o facă în câteva propoziŃii. Pe de altă parte, dacă sunt nefericiŃi 
sau frustraŃi, îşi vor exprima această frustrare verbal. Aceste atacuri verbale pot să rănească adesea 
inimile celorlalŃi. Este dificil să ai câştig de cauză într-o dispută cu un Verde-închis.   
 

Verzii-închis au nevoie în mod constant să se stimuleze sau să fie stimulaŃi de alŃii. Ei se 
plictisesc repede. Le este dificil să perceapă un moment de relaxare mentală sau de vid al minŃii. 
MinŃile lor lucrează prea repede şi sunt prea active pentru a o lua mai uşor şi a se relaxa. Le place 
comunicarea cu ceilalŃi, să vorbească, să se uite la filme sau să citească o carte incitantă ca mijloace de 
relaxare şi de reîncărcare a bateriilor.  
 

Verzii-închis sunt ambiŃioşi şi vor să-şi atingă obiectivele. Percep viaŃa prin minŃile lor 
competitive, adăugând puternicul lor simŃ al emoŃiei. Cele mai mari obiective care şi le pot propune 
sunt cât de productivi şi de perfecŃi pot fi în munca şi viaŃa lor. După ce şi-au atins obiectivele se 
simt minunat. Pentru ei, viaŃa ar putea fi văzută ca o lungă listă cu "de făcut". Faptul că au aceste 
obiective specifice şi sunt atât de ambiŃioşi  face ca viaŃa lor să fie foarte specială. Pe de altă parte, 
după ce-şi ating scopul, ei simt uneori un sentiment de deşertăciune. 
 
 Verzii-închis etalează perseverenŃă, tenacitate, hotărâre şi consecvenŃă. Aceste personalităŃi 
puternice şi ambiŃioase pot uneori să se teamă de schimbare din cauză că au puncte de vedere şi 
opinii atât de precise şi specifice. 
 
 Deoarece au o putere de voinŃă extraordinară, ei sunt independenŃi, preferând să facă după 
capul lor. Nu le place să primească ordine de la alŃii deoarece cred că ei pot s-o facă mai bine. Unii 
Verzi-închis sunt atât de siguri de sine încât au un sentiment de superioritate faŃă de ceilalŃi. 
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 PersonalităŃile verde-închis sunt perfecŃionişti. Au aşteptări  mari de la ei înşişi şi de la ceilalŃi. 
Stabilesc cele mai înalte obiective şi până nu le ating, nu sunt mulŃumiŃi. Uneori marile aşteptări pe 
care le au de la prieteni sau colegi de muncă pot crea o tensiune destul de mare. Incredibilele lor 
idealuri i-ar putea face extrem de provocatori pentru cei din jurul lor. Chiar dacă au terminat un 
lucru, încă se mai pot gândi că se putea face mai bine. 
 
           Verzii-închis au nevoie să înŃeleagă că acele neobişnuit de mari aşteptări pot fi uneori cauza 
nefericirii şi frustrării – nu numai pentru cei din preajma lor, ci şi pentru ei înşişi. Stabilirea de 
obiective este importantă pentru Verzii-închis, dar provocarea lor este să găsească echilibrul dintre 
realizarea acestora şi continua lor străduinŃă de a face cât de bine pot ei. A se lăsa în voia unui Plan 
Mai Mare şi în voia Puterii Mai Mare îi vor conduce în cele din urmă la un adevărat simŃ al împlinirii 
în viaŃă pe toate planurile. 
 
 PersonalităŃile Verde-închis  sunt gânditori rapizi, analitici şi pot cu uşurinŃă să sară de la o 
etapă la alta. Nu le place să se ocupe de detalii, preferând să dezvolte idei, să organizeze planurile şi 
să distribuie munca celorlalŃi pentru execuŃie. 
 
 Recunosc şabloane şi soluŃii pentru a acŃiona rapid, stabilind obiective pe care le pot atinge 
într-o perioadă de timp scurtă. Verzii-închis sunt ambiŃioşi, competitivi, le plac provocările legate de 
sarcini specifice la îndemână. Le place să-şi petreacă  timpul cu prelucrări mentale şi apoi să-i 
plătească pe alŃii ca să facă munca fizică. 
 
 Când nu sunt în putere se tem de eşec personal şi de lipsă de recunoaştere. Încearcă să 
reducă această teamă prefăcându-se că ei controlează fiecare aspect al vieŃii lor, abordând o atitudine 
superioară şi mândră. Felul lor dominator de a fi şi nevoia de a impresiona pot fi într-adevăr o 
reflectare a stimei de sine scăzute. 
 
 Verzii-închis au nevoia de a fi mental în control asupra propriei vieŃi. Dacă se găsesc într-o 
situaŃie pe care nu o controlează, ar putea deveni frustraŃi, temători şi stresaŃi. Provocarea lor este să 
accepte corpul lor puternic emoŃional, să lase să treacă de la ei şi să înŃeleagă că nu orice aspect al 
vieŃii poate fi controlat prin eforturi umane. O lecŃie importantă pentru ei este de a se bucura de 
procesul vieŃii în sine şi de a se amuza de tot ce fac. 
           
  Dacă vor ceva, ei vor acel lucru imediat. Când asta nu se întâmplă atât de repede pe cât 
doresc, ar putea deveni agresivi, nerăbdători şi neiertători cu cei din jur. TendinŃa lor de a fi rigizi în 
ceea ce priveşte obiecŃiile şi Ńelurile lor, poate cu uşurinŃă să sfârşească în rănirea sau lezarea 
sentimentelor celorlalŃi. Aceşti perfecŃionişti îşi proiectează marile lor aşteptări blamându-i pe ceilalŃi 
pentru propriile lor deficienŃe sau dezamăgiri.  
   
 Scopul în viaŃă pentru personalităŃile verde-închis este de a se bucura şi de a experimenta 
viaŃa cu inima deschisă, să evolueze intelectual, să-şi integreze emoŃiile şi să înveŃe să trăiască ca un 
exemplu pentru ceilalŃi. 
 
 Spiritualitatea nu este un concept familiar pentru Verzii-închis. Deoarece sunt rapizi la 
procesarea conceptelor, ei sunt capabili să înŃeleagă şi chiar să înveŃe ce înseamnă Dumnezeu sau 
religia. Provocarea lor este de a avea experienŃa unei legături reale cu Puterea lor Lăuntrică, 
Dumnezeu, şi s-o trăiască. Când îşi deschid inima, aceasta se va întâmpla în mod inevitabil şi cu 
uşurinŃă. 
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VIAłA SOCIALĂ  
 

În societatea noastră, Verde-închis este asociat cu bani, bogăŃie şi lux. Aristocraticul Verde-
închis are de obicei un stil de viaŃă costisitor cu un exces de bani în jurul său. Banii sunt importanŃi, 
ca şi un stil de viaŃă exclusiv. BogăŃia materială arată înaltul lor statut social şi le dă siguranŃă. Ei au în 
general păreri conservatoare şi comportament social.   
 
 Nu este ceva neobişnuit pentru Verzii-închis să aibă trăsături frapant de atractive. Dau multă 
atenŃie aspectului lor fizic şi preferă să se îmbrace cu haine la modă, scumpe şi/sau sexi.  
 
 Uneori Verzii-închis au dificultăŃi în acceptarea tuturor fiinŃelor umane ca fiind egale. Ei pot 
avea o atitudine de superioritate, având relaŃii doar cu persoane de acelaşi nivel cu ei. Principala lor 
sarcină este să înveŃe să înŃeleagă şi să accepte multitudinea diversă de stiluri de viaŃă ale celorlalŃi. 
 
 Verzii-închis sunt comunicatori de forŃă. Sunt personalităŃi sociale care ştiu exact ce vor şi nu 
se tem să se exprime. 
 
 
RELAłII ŞI INTIMITATE 
 
 Una din cele mai mari provocări care stau în faŃa personalităŃilor verde-închis sunt relaŃiile. 
S-ar putea ca ei să aibă aşteptări neobişnuit de mari faŃă de ceilalŃi, dintre care cele mai multe nu pot 
fi împlinite. Ei vor relaŃii apropiate, intime şi tandre, pline de acceptare, căldură şi susŃinere. De 
obicei caută la alŃii calităŃi pe care ei nu le au şi în cele din urmă constată că nimeni nu le poate oferi 
aceste calităŃi cu excepŃia lor înşile.          
 
 Astfel, personalităŃile verde-închis pot întâlni dificultăŃi în găsirea unui partener pe care să-l 
accepte în întregime. Ei pot găsi ceva prost sau nu destul de corespunzător. Dacă partenerul nu este 
la fel de ambiŃios şi orientat pe obiective, trăind la nivelul aşteptărilor lor, se vor plictisi cu uşurinŃă, 
părăsind relaŃia. 
 

Comunicarea este esenŃială pentru Verzii-închis. Discutarea ideilor şi proiectelor la care 
lucrează este o parte importantă din interacŃiunea cu partenerii lor.  
 
 Verzii-închis sunt atractivi atât fizic, cât şi mental. Comportamentul lor regal le deschide 
multe uşi, în viaŃa privată ca şi în afaceri. 
 
 Sexul nu este o problemă primordială pentru Verzii-închis. Poate fi o experienŃă intimă, alege 
fizic şi emoŃional, sau poate fi sex fără implicare sau sentimente puternice. Verzii-închis pot alege cu 
uşurinŃă între intimitatea apropiată şi plăcerea pur fizică. 
 
 Verzii-închis sunt impresionaŃi de ideile vizionare şi de puterea charismatică a VioleŃilor. 
Roşii îi stimulează prin puterea lor fizică. PersonalităŃile Portocaliu au nevoie de mult mai mult 
spaŃiu. 
 
 PersonalităŃile Albastru şi Indigo sunt prea emoŃionale şi introvertite pentru a se crea o bună 
compatibilitate. Modul de gândire a Roşilor-închis şi a Portocaliilor-galben îi atrage pe Verzii-închis. 
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Verzii şi Verzii-închis au multe în comun, totuşi trebuie să împărtăşească aceeaşi ambiŃie de a atinge 
obiective. Verzii-închis au nevoie să înŃeleagă caracterul jucăuş al Galbenilor pentru a putea alcătui 
relaŃii armonioase. 
 
 Verzii-închis au nevoie de parteneri puternici, la fel de inteligenŃi şi ambiŃioşi, pe care să-i 
poată accepta şi aprecia. Când în sfârşit îşi dau frâu liber emoŃiilor, ei pot deveni foarte apropiaŃi de 
partenerii lor.  
 
 Odinioară raŃiunea unui mariaj putea fi asigurarea unei securităŃi financiare şi o poziŃie 
socială înaltă. Când un verde-închis face un echilibru între inimă şi minte şi se conectează cu intuiŃia 
şi cu Puterea Superioară, adevărata semnificaŃie a sufletului pereche va fi dezvăluită şi singurul motiv 
pentru dragoste va fi iubirea în sine. 
 
 
CARIERĂ ŞI FINANłE 
 
 Verzii-închis sunt foarte buni în organizarea proiectelor şi coordonarea echipelor. Adesea au 
propria lor afacere sau pot fi găsiŃi la nivelurile înalte din diferite companii. Deschiderea, capacitatea 
mentală puternică şi priceperea în comunicare îmbogăŃesc capacitatea lor de a ajunge în poziŃii de 
conducere, creând un sentiment de importanŃă şi recunoaştere. Aceste personalităŃi lucide în ceea ce 
priveşte cariera lor şi aceşti întreprinzători de succes ar putea să fie exemple pentru ce înseamnă un 
împătimit de muncă tipic. 
 
 Verzii-închis vin cu soluŃii rapide şi eficiente la provocări. Acestea provin din mintea lor 
clară, rapidă, permiŃându-le să vadă mereu noi opŃiuni. Verzii-închis sunt adepŃii planificării şi 
dezvoltării şi a modului de comunicare clară a ideilor şi concepŃiilor lor. Aceasta le oferă un avantaj 
colosal în a fi capabili să rezolve atât propriile lor probleme, cât şi pe ale altora. Pot fi extrem de 
ambiŃioşi şi persoane care-şi urmăresc obiectivele. Găsirea celei mai rapide şi bune soluŃii le dă 
Verzilor-închis o mare satisfacŃie. 
 
 PersonalităŃile Verde-închis sunt generoase la bacşişuri şi mai ales la sfaturi. Au abilitatea şi 
capacitatea de a-i ajuta pe alŃii, găsind o plăcere în asta. Totuşi, ei pot deveni frustraŃi şi rapid 
dezinteresaŃi dacă sfatul lor nu este urmat. 
 
 Pentru ca  Verzii-închis să trăiască la întregul lor potenŃial într-o lume de afaceri, ei preferă să 
fie independenŃi, proprii lor angajaŃi sau să ocupe poziŃii de vârf. Le place să delege autoritate. Pot fi 
regăsiŃi în multe domenii atâta timp cât sunt bine plătiŃi, sunt stimulaŃi şi foarte respectaŃi. Verzilor-
închis le plac banii şi ceea ce se poate obŃine cu ei. Sunt atraşi de ocupaŃii care au de-a face cu banii, 
garantându-le un venit superior. 
 
 Pentru a avea succes într-adevăr la toate nivelurile, provocarea lor este de a pune inimă în 
problemele de carieră sau finanŃe. Altfel, realizările lor uimitoare nu-i vor satisface niciodată pe 
deplin la alte niveluri în afara celui material. ViaŃa lor poate fi fie un şir de succese fără niciun fel de 
semnificaŃie reală, fie o evoluŃie personală împlinită la toate nivelurile. 
 
 Unele ocupaŃii Verde-închis sunt: bancher, antreprenor, avocat, expert în marketing, agent 
imobiliar sau de bursă, persoană care vând obiecte scumpe, cadru superior, producător şi consultant 
financiar. 
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SĂNĂTATE, BUNĂSTARE ŞI EVOLUłIE  
 
 Cel mai bun mod în care Verzii-închis îşi pot găsi armonia este să rămână concentraŃi 
emoŃional, mental şi spiritual, asumându-şi întreaga responsabilitate pentru propria lor  viaŃă. 
Recunoscând ceea ce vor într-adevăr să realizeze, atât în lumea lor interioară, cât şi în cea exterioară, 
şi făcând paşi activi ei îşi pot exprima întreaga putere dinamică. 
 
 Verzii-închis au nevoie să-şi canalizeze energiile mentale puternice şi aşteptările înalte în 
direcŃii semnificativ pozitive. Cu cât Verzii-închis simt şi se conectează mai mult cu inima lor, cu atât 
vor fi mai mulŃumiŃi şi vor avea mai mult succes. 
 
 Verzii-închis nu sunt prea interesaŃi de activităŃile pur fizice.  A face exerciŃii sau a fi implicat 
în vreun sport de plăcere nu prea îi interesează sau nu-i interesează chiar deloc. Devin activi dacă îşi 
stabilesc un bun motiv pentru care să rămână  în formă fizică bună. Aceste motive ar putea fi 
sănătatea, un fizic puternic sau o atracŃie generală. 
 

Casete sau CD-uri de relaxare mentală, vizualizare şi călătorii de vis, ca şi aparate de 
îmbogăŃire şi echilibrare a creierului sunt metode dovedite prin care se obŃine o stare a minŃii mai 
profundă şi mai relaxată. De îndată ce mintea lor este calmă, Verzii-închis îşi vor deschide inimile, 
îndreptându-se către dimensiuni superioare de relaxare, creativitate şi meditaŃie. Verzii-închis trebuie 
să înveŃe să-şi reîncarce bateriile cu energie vitală la intervale regulate. De îndată ce vor fi capabili să-
şi calmeze mintea şi să o lase mai moale cu aşteptările lor, vor găsi destulă pace interioară care să le 
permită ca relaxarea şi refacerea să aibă loc. 
 
 Chiar dacă Verzii-închis par a fi foarte voluntari şi independenŃi, în adâncul lor ei adăpostesc 
teama de a nu fi acceptaŃi sau recunoscuŃi. ViaŃa este modificare, creştere şi expansiune. Insecuritatea 
este una din provocările pe care viaŃa le are de oferit. Îmbinând inima şi intuiŃia cu o minte puternică 
îi va ajuta pe Verzii-închis să abandoneze nevoia lor intensă de a-şi controla vieŃile. Cedând controlul 
Puterii Superioare se va domoli presiunea pe care o simt de a avea succes. Punându-şi vieŃile în 
mâinile lui Dumnezeu, urmându-şi activ inima şi intuiŃia îi va duce pe Verzii-închis la o adevărată 
auto-împuternicire la toate nivelurile. 
 
 
 
 
 


