
Zelená barva: Co všechno nám umožní a co znemožní? 
  

Zelená a modrá - pro blázny dobrá. Musím se i po letech té říkance, kterou jsme se jako děti 

zlobily navzájem, smát. Nevím, odkud se to vzalo, kdo to vymyslel, ale papouškovala jsem to 

stejně jako ostatní. A přiznejme si, kolik takových frází jsme zvyklí opakovat dnes a denně 

jen proto, že jsme je sami slýchávali. Aniž bychom si uvědomili, jaký skrytý podvědomý 

význam nesou. Aniž bychom připustili, jak hluboký dopad na naše podvědomí mohou mít                 

a také mají... 

  

Zelená. Nejpřirozenější z přirozených. Co je víc zdravé, než je hustý zelený les? Co je víc 

svěží, než jsou světlounce zelené jarní pupence po zimě? Co je důležitější než příroda sama 

plná zeleně? Zelená je tak přirozená a tak masová, že není moc vhodná do prostředí obchodu. 

Tam prakticky vždy hrajeme nějakou úlohu a přirozenost tam moc místa nemá. Zelená je 

přípustná jen jako vhodný a zajímavý drobný doplněk.  

Obléci se celí do zelené, znamená mířit do lesa anebo na manévry! Zelená nám sice pomůže 

být blíže k přírodě, ale zároveň dál od civilizace.  

Ale opět! Je to jen a jen na nás, co v životě chceme a potřebujeme. 

  

Zelená je růst 
  

Je tak spojená s přírodou, že je pro nás velmi uklidňující být jí obklopeni a dívat se na ní. I se 

zavřenýma očima na nás působí harmonicky. Proto se velmi často používá vedle bílé                        

i v nemocnicích. Podporuje rehabilitaci i rekonvalescenci a člověk se díky ní rychleji vrací do 

zdravého normálu. Rádi se obklopujeme zelenými květinami doma i v kancelářích a mimoděk 

,,rehabilitujeme“. Nabíráme novou energii pohledem na ně. I když je jedno oddělení                   

v nemocnici, kde bych zelenou nepreferovala: ONKOLOGIE! Je to přirozené, tam totiž růst 

podporovat nepotřebujeme. 

  

Zajímavé je, jak výstražně na nás zelená působí na místech, kde jsme zvyklí na jiné barvy 

(např.na červenou či růžovou). Znepokojí nás člověk, který zbledne a pak ,,zezelená“. Naši 

důvěru si nezíská maso, které začíná zelenat. A většina plísní na potravinách o sobě dává 

vědět nazelenalými barvami... 

  

Slyšeli už jste o barvosleposti? Tzv. DALTONISMUS neznamená, že vidíme jen černobíle. 

Mnohdy jde ,,jen“ o nerozlišování některých barev a velmi často je to právě červená se 

zelenou. 

  

Z teorie barev víme, že zelená je výsledek smíchání žluté a modré, a červená je pak barvou 

doplňkovou k zelené. Zjednodušeně můžeme říci, že barvy doplňkové ruší svůj účinek 

navzájem. Má to využití v mnohém a ženy toto často využívají běžně v kosmetickém 

průmyslu. Kdo z vás ví, jak ženy tento fakt využívají? Napište mi a budete zařazeny do 

slosování o kurz Života moderní ženy. 

  

Zelená je o růstu a může být i o Vašem osobním růstu. Vše to a ještě mnohem více probereme 

v Životě moderní ženy.  
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