
Jsem přesvědčena, že všechny barvy ve všech svých odstínech a sytostech 

mají důležitý vliv na vyváženost našeho života. Každý extrém, jako je přehnaná 

preference či neadekvátní potlačování určité barvy či jejího odstínu, o mnohém 

vypovídá. A pochopení tohoto postoje a nalezení kořenů tohoto stavu je 

velkým pokrokem na cestě k vybalancování svého života. Typickým příkladem 

je červená barva – hovoří sama za sebe. Lidé ji velmi často milují, anebo 

nenávidí. Co všechno nám tato silná barva dává a co bere? 

Která holčička by nemilovala červenou nebo alespoň růžovou? Přesto je to barva 

spojovaná s agresivitou a násilnictvím. V přírodě ji moc nenajdeme a když, tak je to 

barva květů, aby lákaly, nebo barva na peří samečků, aby přilákávali samičky, a pak 

odpoutávali případně pozornost od hnízda s mláďaty. Také je to barva proužků na 

korálovce, aby varovala, a stejně tak je červená na proužcích nejedovatého hada, 

aby kamuflovala. Je to však jen úhel pohledu a je jen a jen na nás, jak se k červené 

anebo ke kterékoliv jiné barvě postavíme a jak se na ni budeme dívat, jak ji 

použijeme či využijeme. 

Červená nám může dodat sebedůvěry na pohovoru a aby nebyla moc agresivní pro 

okolí, stačí nám rudé spodní prádlo. Červená kravata pro muže je známkou 

sebedůvěry a jistoty. Opatrně však, kdy ji volíme, aby pak vystupování nebylo až 

přehnaně válcující při obchodním jednání pro klienta. Červenou volíme, chceme-li 

zaujmout a být středem pozornosti. Je to tak ve chvíli, kdy se na to cítíme nebo právě 

naopak potřebujeme, aby si to okolí myslelo a měli jsme body navíc. Vše má vždy 

dvě strany úhlu pohledu a je potřeba stále vnímat, že barvy o nás mohou něco 

vypovídat. Málokdo už pak ví, že dlouhodobé celodenní nošení červeného spodního 

prádla může i pěkně odsávat energii. A červená barva na ženě v očích muže? Žena 

se nebojí být lovena, ba přímo k tomu touto neverbální komunikací vyzývá. 

Červená je barvou kořenové čakry. Symbolizuje naše pudy a také je velmi podporuje. 

Hovoříme tu o pudech jako sex a jídlo. Jsou to dva nejzákladnější pudy potřebné 

k zachování rodu. Proč bývají vykřičené domy nejčastěji červeně zařízené? Proč fast 

foodové řetězce rády využívají červená loga a doplňky? Proč je v den svatého 

Valentýna všude samý symbol červeného srdce? A jak je možné, že si na 



přeplněném náměstí všimneme červeně oblečené ženy dřív než čehokoliv jiného? Je 

to útok. Útok na naše nejnižší pudy. A málokterá barva útočí tak přímo a natvrdo. 

Odtud pak plynou naše extrémní postoje. ALE! Nic nakonec neuděláme s tím, že 

červená je prostě úžasná! 

Věděli jste, že Santa Claus měl původně zelený kabátek? A že všechny fast foodové 

řetězce ví, že červená podporuje chuť k jídlu a pití? Značka Coca-Cola, tvůrce 

vánočního dědečka, moc dobře věděla, že červené logo je prostě červené logo, 

chtěla Santu na svoji vánoční reklamu, proto tuto celebritu neváhala převléknout do 

červeného. A co by byly Vánoce bez červené! 
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