Pravá strana (mužský pól - Jang) – energie vystupuje.

Levá strana (ženský pól - Jin) – energie vstupuje.

Osobnost podle barvy aury
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..

Váš typ osobnosti:
ORANŽOVÁ - umelecká, kreatívna, produktívna
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, 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.

Vyvážení Jin – Jang
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

Graf rozum - tělo - duše
Tento graf vám poskytuje přehled o tom, jak je energie rozdělena mezi tělem, myslí a duší.
Duše: Vaše zaměření je na osobní rozvoj, pocity, intuici, duševno
vnitřní vlastnosti.
Rozum: 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.

Graf mysl - tělo
Stav grafu mysl - tělo zobrazuje Vaši celkovou intelektuální a tělesnou kondici a vychází z Vaší tělesné teploty.

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.

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.
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vysoká relaxace, velice vyrovnaná a vysoká energie
průměrná denní tělesná aktivita nebo úroveň relaxace
vysoký tělesný stres, nízký oběh, nízká tělesná energie

Fotografie stavu čaker
Hledejte následující variace zobrazení jednotlivých čaker.
Kruhová – ideální vyvážená, harmonická aktivita čakry.

Velká – hyperaktivní, vysoká energetická aktivita.
Ztrácíme energii. Lpění, chtění, přehnané soustředění.

Malá – nedostatečně aktivní, nízká energetická aktivita.
Blokujeme energii. Bráníme se, odmítáme.

Energetické hodnoty stavu čaker
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Vysoká
Vysoká životní
energie, oslnivé,
smyslné a vášnivé
vlastnosti.

Střední
Střední životní
energie, aktivní
životní styl.

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

Popis čakry a související orgány
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 produktivita,
silné vyjádření emocí.

Střední produktivita a
citová tvořivost.

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 tvořivost,
intelektuální a
analytické myšlení,
hravost.

Střední tvořivost,
intelektuální a
analytické myšlení,
hravost.

Nízká produktivita a tvořivost,
omezené vyjadřování emocí.
Prohlubte vaše tvořivé vlastnosti a
nadání.
Nízká tvořivost, intelektuální a
analytické myšlení nebo hravost.
Přineste do svého života více radosti
a zábavy, prohlubte svou tvořivost.

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.

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.

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.

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.

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, jasnozřivé,
citlivé a duchovní
vlastnosti.

Střední intuitivní
energie, jasnozřivé,
citlivé a duchovní
vlastnosti.

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

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.

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.
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.

Velikost aury
Červený kruh ukazuje velikost vaší aury a je důležitým ukazatelem kolik energie kolem sebe vyzařujete.

Rozsáhlá, šuriká aury (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.

vysvětlení - Shrnutí 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.

Žlutá:

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.

vysvětlení - Základní vlastnosti aury
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 lidí okolo vás, naskytl by se
Vám podrobný pohled na základní názory těchto lidí a na jejich 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 v aurickém zobrazení čaker, spojte význam barvy aury s funkcí oblasti. Např. pokud uvidíte strnulou hnědožlutou
skvrnu okolo ramen, může mít 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.
Jak změnti barvy aury, tedy své energetické hodnoty
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. Díváme na kombinace a rychlost barevných změn v každé oblasti, abychom
mohli posoudit stav energie. Neexistují žádná „dobrá“ nebo „špatná“ aura, jen rozdílná. Obzvlášť pokud aura vypadá tmavě a nuzně, je na
Vás, aby jste změnily své vzory myšlení, zaměřením své mysli a úmyslů na vytvoření jiných, vyšších stavů mysli, těla a energie.

vysvětlení - Rozbor parametrů aury
Střed (výchozí barva aury)
Barva v centru zobrazení aury (kolem fyzického těla) reprezentuje základní barvu aury osobnosti. Většina lidí má po většinu času jednu
dominantní barvu aury. Tato barva reprezentuje hlubší úroveň nebo osobnost uživatele. Ukazuje, kdo doopravdy jste, jaké jsou Vaše
hluboké vnitřní pocity, cíle a touhy.
Levá strana (ženský pól - Jin)
Levá strana těla (jak vidíte na pravé straně obrazovky) představuje ženský, pasivní, introvertní pól. Vy tyto energie přijímáte a vstřebáváte.
Tyto barvy symbolizují frekvenci, která proudí do Vašeho pole a tedy poskytuje spojení s budoucností, nebo se situací, která nastane.
Hluboko uvnitř mnoho lidí cítí vlastnost barvy levé strany jejich těla.
Pravá strana (mužský pól - Jang)
Pravá strana těla (jak vidíte na levé straně obrazovky) představuje mužský, aktivní, extrovertní pól. Barvy zde symbolizují vlastnost, kterou
vyjadřujete a promítáte ostatním. Představuje, jak Vás ostatní vnímají.
Zkontrolujte vaše viditelné zobrazení aury, jestli jsou levá a pravá strana odlišné. Často jsou tělesně pociťovány rozdíly v mužské a ženské
energii.
Srdce (pocity, emoce)
Barvy srdce představuje Vaše nadání dávat a přijímat lásku. Ukazují, jak pociťujete a vyjadřujete své nejhlubší emoce.
Nad hlavou (myšlenky, víra)
Barvy kolem hlavy představují mysl a duševní aktivitu, kterou vyjadřujete. Jak přemýšlíte? Jaký druh názorů je ve Vaší hlavě? Také ukazuje
Vaši inspiraci a cíle, věci, kterých byste chtěl(a) v životě dosáhnout.
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Kdy znovu na měření a diagnostiku?
Záleží jak na sobě budete pracovat. Pokud se rozhodnete měnit myšlení, životní styl a zaměříte se na duchovní a osobní
rozvoj, doporučuji kontrolní měření po 3 až 6 měsících.
Chci podpořit Váš osobní rozvoj a vážím si Vaší opětovné návštěvy. Proto cena za každé další focení je pouze 500 kč.

Mohlo by Vás zajímat
Již několit let se aktivně věnujeme osobnímu a duchovnímu rozvoji. Provozujeme alternativní centrum Péče o duši v
Kroměříži, které se zaměřuje na rozvoj osobního a duchovního potenciálu.
Zůstaňme v kontaktu
Máte dotaz k měření, k čakrám, energiím či chcete sdílet a diskutovat na dané téma? Můžete také navštívit náš profil na
facebooku Péče o duši, AuraCentrum.cz, nebo webové stránky www.peceodusi.net, www.auracentrum.cz.
Přejei Vám hodně štěstí ve Vašem osobním a duchovním rozvoji.

Lukáš Hudeček

