
Pohoda při komunikaci - Co vše nám ukáže a co vše schová? 
   
Modrá je barva komunikace. Pomůže nám na jednání, kde chceme 
alespoň modrou kravatou dát najevo, že tu jsem proto, abych se s Vámi 
domluvil. Modrým oblečením dáváme najevo chuť komunikovat. 
Frekvence modrých odstínů nám v tom aktivně neverbálně pomáhá. 
Máme-li příliš horkou hlavu a sklony k cholerickému jednání, potom 
modré oblečení pomáhá sbírat u okolí plusové body a nás alespoň 
malinko uklidní. A nejistota při veřejném projevu se zmírní pohledem na 
modrou, třeba na deskách s Vaším projevem. 
  
Modrou najdeme všude kolem nás v přírodě. Inspirujme se                        
a respektujme zároveň, kde modrou v přírodě najdeme. Nejvíce jí je nad 
námi jako modro z oblohy, a pak přímo pod námi jako modro z tůní                    
i oceánů.  Intuitivně bychom neměli mít modrou ve svých domovech pod 
nohami, ale nad hlavou či na stěnách. Po vodě přece nechodíme. Modrý 
koberec by v nás mohl podvědomě vyvolávat nejistotu a zmatek.                   
Domov by měl být pro nás všechny oázou klidu a pohody Toho by se 
dalo využít či zneužít právě v místech, kde chceme někoho alespoň 
trochu rozhodit a znejistit. Ať tak jako tak: „ Modrá je dobrá,..“ , to ví               
i Žlutý pes. 
 
Naší planetě Zemi se říká Modrá planeta. Vždyť vesmír je plný tmavě 
modrých odstínů. Jednou jsem slyšela moudro malého dítěte, že   
vzduch je modrý. Prý hodně světlounce a čím více ho je, tím je tmavší,              
a proto je celý vesmír hodně tmavě modrý. Líbila se mi ta asociace 
malého ditěte s barvou a vzdáleností. Něco podobného by se dalo říci              
i o vodě). Možná to, že se rodíme všichni s modrýma očima, je následek 
našeho příchodu z vody, ať už v životě jednotlivce a nebo v celém 
evolučním vývoji. 
  
A víte, pro jakou organizaci je typická modrá barva? Na počest jakého 
mezinárodního dne se osvětlovali 2. dubna významné budovy modrým 
světlem? Čeho je symbolem modrá beruška? Napište mi                                            
a nejzajímavější odpověď vybereme a výherce se bude moci účastnit 
kurzu Života moderní ženy.  
A kdo z vás ví, kdo jako první použil název pro naši planetu „MODRÁ“? 
Napište mi a budete zařazeni do slosování o účast na kurzech Života 
moderní ženy, kde všechno toto a ještě mnohem víc probíráme. 
www.skolamodernizeny.cz; Ing. Martina Šimáčková, 603 269 043. 
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