
Milí naši žiaci a priatelia, náš Antistresový týždeň plný farieb sa skončil . 

Čo, ktorá farba znamená a ako nás dokáže ovplyvniť sme si mohli vyskúšať 

sami na sebe.Ďakujem veľmi pekne všetkým ,ktorí ste sa našej akcie zúčastnili 

a verím, že ste sa možno aj sami v niektorej farbe našli a možno bude aj vašou 

obľúbenou . 

Zelená farba 

O zelenej farbe je známe, že upokojuje a navodzuje príjemné pocity. Je farbou 

prírody, zdravých produktov a potravín. Vzniká kombináciou žltej a modrej 

farby, preto vyžaruje aj ich vlastnosti. Energické vyžarovanie zelenej sa dá 

charakterizovať aj ako životná sila a rovnováha, ktorá posilňuje telo i ducha. 

Ľudia, ktorí majú radi zelenú farbu, dokážu motivovať ostatných. Bývajú 

vyrovnanejší, statočnejší a pokojnejší. Sú vytrvalí a nezľaknú sa žiadnych 

prekážok. Zelená farba je najjednoduchšia farba na zachytenie ľudským 

okom. Je to farba zdravia a prírody. Navodzuje rovnováhu, harmóniu, 

povzbudenie, pôsobí oddychovo.  Upokojuje nervový systém, je účinná pri 

vyčerpanosti, hystérii alebo zmierňovaní migrén. Znižuje krvný tlak a pôsobí 

vyrovnane. 

Červená farba  

-je veľmi výrazná farba. Má silný emocionálny náboj, prebúdza životnú 

energiu, podnecuje razanciu, vášnivosť a pôsobí proti únave. Červená je 

farba, pri ktorej treba byť opatrný a zvoliť ju vhodne k veľkosti priestoru. V 

opačnom prípade môže vyvolať úzkosť či agresivitu. Obľubujú ju kreatívni a 

sebaistí ľudia, ale aj ľudia s prudkou povahou. Je farba silných, pozitívnych aj 

negatívnych emócií. Je farbou energie a života. Prebúdza životnú energiu a 

priťahuje úspech. Podnecuje vášeň, vôľu a pôsobí proti únave. Dodáva chuť k 

jedlu, povzbudzuje krvný obeh a má priaznivé účinky pri liečbe depresie, 

chudokrvnosti a reumatických problémov.  

Žltá farba 

- je to farba imunity, vitality, optimizmu a chuti do života. Dobre pôsobí na 

myslenie, sebavedomie a kreativitu, ale aj na pohybovú a nervovú sústavu. 

Tlmí emócie. Obľubujú ju cieľavedomí a živelní ľudia. Rozvíja 

sebauvedomenie a sústredenosť. Je to farba tretej čakry 

https://www.farlesk.sk/farby/cervena/


 

Oranžova farba 
- je farbou optimizmu, pozitívnej energie a povzbudenia. Dobre pôsobí na 
srdce a trávenie. Podporuje trpezlivosť, neúnavnosť a vyvoláva pocit šťastia. 
Je spojením žltej a červenej farby a všetko čo majú tieto farby zosilnené, 
oranžová tlmí do pozitívnych účinkov. Oranžovú farbu majú radi ambiciózni, 
srdeční a zvedaví ľudia. Je to farba druhej čakry. 
 
Modrá farba 
 - je farbou pohody a vyváženosti. Reprezentuje pokoj, dôveru, oslobodenú 
myseľ a celkovú umiernenosť v konaní. Spája sa s vodou, oblohou a objavuje 
sa v spojení s náboženstvom. Obľubujú ju ľudia romantickí, introvertní a 
duchovne založení, ktorí majú rozhľad za horizont a majú rovnováhu medzi 
materializmom a duchovnom. Mierni nepokoj a temperament. Pomáha pri 
zvýšenej teplote a zápaloch. Tmavomodrá vplýva na citové vnímanie, ale aj na 
racionálne myslenie. Je farbou piatej čakry. 
 
 


