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AURA VIDEO KONSOOL mõõdab teie bio-andmeid bio-tagasiside andurite abil.
Need andmed analüüsitakse, töödeldakse ja võrreldakse spetsiifilise emotsionaalseenergeetilise olekuga.
Teie aura tšakra foto ja ülevaade annab teile värvika visuaalse ja graafilise kujutise
mõõdetud bioandmetest. Seda infot kasutatakse ainult harival ja meelelahutuslikul
eesmärgil. Kõigi meditsiiniliste või terapeutiliste diagnooside puhul konsulteerige
tervishoiutöötajatega.

AURA VÄRVUSTE TÜÜP
Aura värvus aura tšakra foto keskosas peegeldab teie isiksuse tüüpi ehk iseloomu.
SÜGAVPUNANE Füüsiline, kõvasti töötav, jõud, realistlik, vitaalne, motiveeritud, tugev, visa.
PUNANE Põnev, füüsiline, energiline, konkurentsivõimeline, võitja, tahtejõud, seksuaalne,
ettevõtlik.
ORANGE Produktiivne, reaalne ja loominguline väljendus, seikleja, äri, naudingud.
KOLLAKASORANŢ Analüütiline, intellektuaalne, üksikasjadele orienteeritud, loogiline,
struktuurne, teaduslik.
KOLLANE Mänguline, rõõmsameelne, kõike kergelt võttev, loominguline, intellektuaalne,
uudishimulik, aktiivne.
ROHELINE Sotsiaalne, loomulik, rahulik, harmooniline, õpetaja, suhtleja, kiire mõtlemisega.
TUMEROHELINE Kiirestimõtlev, eesmärgile orienteeritud, sotsiaalne, materiaalne,
kommunikatiivne, organisaator.
SININE Hoolitsev, tundlik, armastav, abivalmis, lojaalne, rahulik, tegutsemissooviga, andja.
INDIGO Selgus, rahulolu, sügavad sisemised tunded, armastav, lojaalne, introvertne, sisemised
väärtused, kunstianne.
VIOLETT Intuitiivne, kunstiandega, sensuaalne, teoreetik, futuristlik, unistaja, karismaatiline,
innovaatiline.
LAVENDEL Kujutlusvõimega, müstiline, fantaasiaga, õrn, sensitiivne, vahel vürtsikas, eeterlik.
VALGE Kõrgem, ülekandev, kujutlusvõimega, vaikne, kõrgemate dimensioonidega, hingeline.
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TEIE AURA SUURUS
Punane ring viitab TEIE AURA SUURUSELE ja näitab kui palju energiat te enda ümber
kiirgate.
SUUR LAI AURA (75-100) näitab tugevat ja võimsat kiirgust.
Teised inimesed tunnevad ka teie tugevat aurat. Kasutage oma
karismat ja aura jõudu oma eesmärkide ning unistuste
saavutamiseks.
KESKMINE AURA (40-75) - teil on tugev ja kiirgav energia.
Eesmärkide saavutamiseks suurendage oma aurat veelgi rohkem
ja keskenduge eesmärgile.
Väike aura (0-40) – näitab madalat energiataset. Teised võivad
tajuda teid introvertsena või madala füüsilise energiaga. Proovige
luua enda ümber tugevamat kiirgust, suurendage oma aura jõudu.

TŠAKRA SUURUSE/KUJU ÜLEVAADE
Vaadake üle iga tšakra võimalikud variatsioonid:
RING: tasakaalus, harmooniline tšakra.
OVAAL: kergelt tasakaalust väljas tšakra
SUUR: ülisuur tugeva energiaga aktiivsus.
VÄIKE: väheaktiivne madala energia.
ERE: Tasakaalus, kõrge energia. Tšakra positiivsed omadused.
TUME: madala energiaga tasakaalust väljas stressis tšakra.
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TEIE TŠAKRA AKTIIVSUS
Kui me tunneme teie energiakeskusi ehk tšakraid, saame aidata määrata korrektset toodet
või ravi, et luua teile suurema tasakaaluga suurem energia.
1. PÕHITŠAKRA
See tšakra asub selgroo allosas vastab eluenergiale, füüsilisele aktiivsusele, emotsionaalsele
tugevusele, tahtejõule ja seksuaalsusele. Vastavad kehaosad ja organid liigesed, lihased,
süda, vereringe ja närvisüsteem.
Kõrge eluline energia, säravad, sensuaalsed ja kirglikud omadused.

Keskmine eluline energia, aktiivne elustiil.
Madal eluline energia, üleelamised, õnnetused, stress.
Peate oma kehalise energia ja vitaalsuse ümber laadima.

2. KESKTŠAKRA
See tšakra asub naba kohal ja vastab eluenergia loomingulisele, produktiivsele ja
emotsionaalsele väljendamisele. Seotud keha piirkonnad ja organid on soolestik, põrn,
seedetrakt.
Kõrge produktiivsus, tugev emotsionaalne väljund.

Keskmine produktiivsus ja emotsionaalne loovus.
Kõrge produktiivsus ja loovus, piiratud emotsionaalne väljund.
Suurendage oma loomingulisi omadusi ja võimeid.
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3. PÄIKESEPÕIMIKU TŠAKRA
See tšakra asub päikesepõimikus ja vastab isiku jõule, loomingulisusele ja intellektuaalsetele
mõtetele. Sellega seotud keha piirkonnad ja organid on kõht, päikesepõimik ja maks.
Kõrge loomingulisus,
mängulised omadused.

intellektuaalne

ja

analüütiline

mõtlemine,

Keskmine loomingulisus, intellektuaalne ja analüütiline mõtlemine,
mängulised omadused.

Madal loomingulisus, intellektuaalne ja analüütiline mõtlemine,
mängulised omadused.
Katsuge tuua oma ellu rohkem lõbu ja rõõmu, suurendage oma
loomingulisust.

4. SÜDAMETŠAKRA
See tšakra asub südame ümber ja vastab tingimusteta armastusele, enesearmastusele ja
andestusele. See on seotud keha, vaimu ja hinge vahelise tasakaaluga. Seotud keha
piirkonnad ja organid on süda, kompsud, vereringe, käsivarred ning käed.
Väga südamlikud, armastavad ja tundlikud omadused
Keskmiselt südamlikud, armastavad ja tundlikud omadused
Madalad südameenergia ja väljendusrikkuse omadused
Te peate olema oma tunnetes avatum ja emotsioonides sügavam.
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5. KURGUTŠAKRA
See tšakra asub kurgu ümbruses ja on seotud suhtlemise, kõne, verbaalse ning emotsionaalse
väljendumise sotsiaalse võimega. Seotud keha piirkonnad ja organid on kompsud, kurk,
bronhid ning hääl.

Tugev mõtete ja emotsioonide väljendamine, suhtlemisomadused.

Keskmised kommunikatiivsed omadused.

Tasakaalustamata kurgutšakra, piiratud emotsionaalne ja verbaalne
väljendumine.
Leidke uued viisid oma mõtete ja emotsioonide väljendamiseks.

6. KOLMANDA SILMA TŠAKRA
See tšakra asub silmade vahel ja vastab intuitsioonile, kujutlusvõimele, kunstiandele ning
loomingulisusele. Vastavad kehaosad ja organid on silmad, närvisüsteem, ajud ning laup.

Tugev intuitiivne energia, tugev kunstianne ja intuitiivsed omadused.

Keskmine intuitiivne energia, keskmine kunstianne ja intuitiivsed
omadused.

Madal intuitiivne energia, kunstianne ja intuitiivsed omadused.
Peate suurendama oma intuitsiooni ja loomingulisi ning kunstilisi ideid.
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7. KROONTŠAKRA
See tšakra asub lagipeas ja vastab intuitsioonile, vaimsusele ning selgenägelikkusele.
Vastavad kehaosad ja organid on mõistus, närvisüsteem, lagipea.

Tugev intuitiivne energia, sensitiivsed ja hingelised omadused.

Keskmine intuitiivne energia, sensitiivsed ja hingelised omadused.

Tugev intuitiivne energia, sensitiivsed ja hingelised omadused.
Peate oma elus leidma uued suunad ja visioonid.
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See graafik näitab teie ÜLEÜLDIST aura tšakra tasakaalu.

Väga tasakaalus. Aura ja tšakrad on harmoonilised.

Keskmine tasakaal. Aura ja tšakrad ei ole täielikult tasakaalus.

Väga tasakaalust väljas. Aure ja tšakrad on pinges ning madala
energiaga.
Parandage oma aura ja tšakra tingimusi. Vajalik on suurem
harmoonia.
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Järgnevad bioandmete graafikud ja mõõtjad kajastavad teie energiakeha süsteemi tähtsaid
osasid.
VÄRVIKETAS / YIN-YANG
VÄRVIRATAS annab teile ülevaate kogu aura värvuste valikust. Soovitatav on kasutada
OMA AURA VÄRVUST või TÄIENDAVALT VASTUPIDIST VÄRVUST pingete
leevendamiseks ja enda tasakaalustamiseks.
ÜLEÜLDINE VÄRVUSTE MÕJU
TEIE VÄRVUSTEKETTA YIN-YANG
TASAKAAL

See graafik näitab ka teie YIN-YANG TASAKAALU. Väike osuti kajastab teie
energiasüsteemi YIN-naispooluse omadusi. Pikk osuti näitab YANG-meespooluse omadusi.
Yin-Yang tasakaal ligistikku asuvate osutitega näitab, et mees-nais energiad näivad olevat
tasakaalus.
Tasakaalust väljas disharmooniline energiasüsteem, nais- (vasakul) ja meesenergiad (paremal)
vajavad tasakaalustamist
Väga tasakaalust väljas, üks kehapool tundub olevat pingul ja stressis. Soovitatav on energia
tasakaalustamine.
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TEIE VAIMNE-KEHALINE-HINGELINE GRAAFIK
Antud VAIMNE-KEHALINE-HINGELINE GRAAFIK annab teile ülevaate, kuidas
energiad on jaotunud keha, mõistuse ja hinge vahel.

VAIM: Teie fookus on peamiselt loomingulisusel, vaimsel ja emotsionaalsel väljendusel ja suhtlemisel.
KEHA: Teie fookus on füüsilisel reaalsusel ja tulemustel ning kehaga seotud tegevustel.
HING: Teie fookus on personaalsel arengul, tunnetel, intuitsioonil, hingelisusel ja sisemistel väärtustel.

TEIE EMOTSIOONIDE MÕÕTJA
Emotsioonide mõõtja näitab emotsionaalseid reaktsioone ja tegelikke mõtteid ning sisemisi
tundeid. Reaalajaline graafik kuvab vahetult tegelikke tundeid ja mõtteid.

TEIE VAIMSE-KEHALISE SEISUNDI GRAAFIK
Vaimse-kehalise seisundi graafik kuvab teie üleüldist vaimset/kehalist seisundit ja
baseerub keha temperatuuril.

LÕÕGASTUNUD
Kui te olete lõõgastunud, harmoonilises
olekus, liigub osuti paremale.

STRESSIS
Pinges, stressis olek
registreeritakse, kui osuti
liigub vasakule.
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STRESSI /LÕÕGASTUMISE GRAAFIK
LÕÕGASTUMISE GRAAFIK näitab teie füüsilise lõõgastumise või stressi tasandit ja
baseerub teie kehatemperatuuril. Vasakut sinist tulpa kasutatakse alusena (keskkond).
Roheline tulp ja vasak tippväärtus näitab teie isikliku lõõgastuse taset.
GREEN BAR = YOUR RELAXATION LEVEL
110+
High relaxation, very balanced and high energy
100
95
Keskmine päevane füüsilise tegevuse ja lõõgastumise tase
90
80Suur füüsiline stress, madal ringlus, madal füüsiline
energia

TEIE ENERGIATASEME GRAAFIK
Energiataseme graafik näitab erinevaid energiakanaleid, mida mõõdetakse ja mis enamasti
baseeruvad elektrodermaalsel aktiivsusel. Indigo kanal (1) näitab teie intuitiivset energiat.
Roheline kanal (2) näitab teie vaimuenergiat. Helesinine kanal (3) näitab teie
emotsionaalset energiat. Punane kanal (4) näitab teie füüsilist energiat.
1,500,000
-800,000

Eriti kõrge vibratsioonitase
Vajalik on suurem motivatsioon ja fookus.

800,000
-500,000

Kõrge vibratsioonitase Head intuitiivseks ja sensitiivseks
tegevuseks. Soovitav on suurem motivatsioon ja fookus.

500,000
-250,000

Keskmine vibratsioonitase Suurepärane igapäevategevuseks.
Näitav vaimu-keha-hinge tasakaalu.

250,000
-70,000

Madal vibratsioonitase Suurepärane eesmärkide saavutamiseks
ja energia laadimiseks. Lõõgastumine on soovitatav.

70,000
-10,000

Väga madal vibratsioonitase
Suurenev sensitiivsus ja energiatase on vajalik.

Ühtlased tulbad näitavad, et erinevad energiakanalite vood on harmoonilised ja iga teie
süsteemi osa vibreerib samal sagedusel. Ebatasased tulbad näitavad, et teie energiavoogude
vahel valitseb disharmoonia ja osa teie süsteemist võib tasakaalust väljas olla.
Väärtused näitavad teie vibratsioonitaset, alates madalatest väärtustest 10 000 kuni kõrgete
väärtusteni
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Palun vaadake oma aura tšakra fotol järgnevad piirkonnad üle:
Vasak pool (Naispoolus – Yin)
Vasaku külje värvus on tavaliselt vibratsioon, mis tuleneb teie olemusest. Mida te sisemuses
tunnete võib mitte olla väljendatud.
Südame kohal (ideed-veendumused)
Teie pea kohal asuv värvus on see, mida tunnete praegu. See peegeldab mida te hetkel
mõtlete või usute ja näitab hetke vaimset seisundit.
Parem pool (Meespoolus –Yang)
Parema külje värvus on traditsiooniliselt väljendatud energia, omadused, mida kõige
tõenäolisemalt näevad või tunnevad teised teie ümber. See onv see, mida te maailmale välja
näitate.
Keskosa (Põhiline aura värvus)
Teie kõige dominantsem aura värvus on nähe teie keha keskosas. See põhiaura värvus aitab
määrata teie isiksuse tüübi ja ei muutu nii kiiresti kui välimised värvused.
Tumedad ebaselged või mitmekordsed aura värvused
Te võite olla stressis, väsinud või kannatate emotsionaalsete probleemide käes. Teil võib olla
suurte arengute periood ja muudatused peegelduvad mitme auravärvuse näol.
Tšakrad
Iga tšakra kuju, suurus ja värvuste intensiivsus peegeldab erinevat füüsilist, emotsionaalset,
vaimset ning hingelist olekut teie auras.
Ümmargused tšakrad näitavad tasakaalus energiasüsteemi.
Mitte ümmargused laialivalguvad tšakrad näitavad tasakaalust väljas energiakeskusi.
Vaadake ka iga tšakra värvust ja eredust üksikasjalikuma analüüsi läbiviimiseks.
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Tumepunane:

Realistlik,

motiveeritud,

aktiivne,

tugeva

tahtejõuga,

vastupidavusele

orienteeritud.
Punane:

Aktiivne, võimukas, energiline,

elujõuline,

konkurentsivõimeline, võitja,

seksuaalne,
kirglik, seotud füüsilise kehaga.
Punakasoranţ:

Usaldus, loominguline jõud.

Oranţ:

Loominguline, produktiivne, seiklushimuline, uudishimulik, emotsioonidega

seotud.
Kollakasoranţ:

Analüütiline mõtleja, loominguline, intelligentne, teaduslik,
üksikasjadele orienteeritud, perfektsionist.

Kollane:

Loominguline, intelligentne, mänguline, kergemeelne, muretu,
seotud eluenergiaga.

Kollakasroheline: Kommunikatiivne, loominguline.
Roheline:

Õpetaja, sotsiaalne, edasiandja, armastab inimesi, loomi, loodust.

Rohekassinine:

Tervendaja, terapeut, sensitiivne, rahu, hingerahu, kaastundlik.

Sinine:

Hoolitsev, sensitiivne, armastav, abivalmis, intuitiivne, meeldib aidata teisi.

Indigo:

Intuitiivne, sensitiivne, lojaalne, tugevad tunded, seotud „kolmanda silmaga“,

visuaalne.
Violetne:

Intuitiivne, kunstiandega, maagiline, futuristlik, idealistlik, seotud „Krooniga“.

Lavendel:

Kujutlusvõime, ebareaalne, unistaja, lenduv.

Valge:

Hingeline, kõrgeim, kõrgeimad dimensioonid, eeterlikud ja mittefüüsilised
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PAREMA POOLE DOMINEERIMINE
Teie parem pool, mehelik poolus näib omavat suuremat energiataset kui teie passiivne vasak,
naispoolus. Vastake ise järgnevatele küsimustele :
Kas teil on raske väljendada oma emotsioone, mõtteid ja loomingulisust?
Kas te tunnete paremal pool füüsilisi vaevusi?
Kas te tunnete tugevaid sisemisi tundeid ja emotsioone?

PEA DOMINEERIMINE
Teie pea tundub omavat suuremat vibratsiooni kui teie ülejäänud keha. Vastake ise järgnevatele
küsimustele :
Kas te mõtlete üldiselt palju või on palju mõtteid just praegusel ajal?
Kas te arvete, et teie mõtted erinevad teie tunnetest?
Kas te suudate oma mõtetes ise rahu luua?

STRESSIS / MADAL ENERGIA
Kas teie jaoks on praegu väga stressirikas aeg? Kas teie elus toimub palju muutusi või töötate
liiga paljude projektidega samaaegselt? Teie aura näitab, et te ei ole väga energiline. Te
peaksite olema väga aktiivne, aga tegelikkuses kasutate oma sisemisi akusid. Teie neerupealsed
võivad tugevalt töötada. Võibolla oleks praegu aeg lõõgastada nii oma keha kui vaimu. Miks
mitte minna rannale või mägedesse end tuulutama ja oma sisemisi akusid laadima . Küsige oma
konsultandilt tooteid, mis aitaksid teil olla loomingulisem, tasakaalustatum ja lõõgastunum.
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Individuaalsed

aura värvianalüüsid
Oranţ auras
Oranž esindab emotsionaalseid ja loomingulisi energiaid. Pidage meeles, et oranž on punase ja
kollase segu. Punane on dünaamiline energia ja tegevus, kollane samas intellekt ja selge fookus.
Selge ja särav oranž on loov värvus ja kiirgab enesekindlust ning isiku tugevust. Te olete teistele
ligitõmbav ja teil on soe osavõtlik süda. Tume ja ebaselge oranž tähendab, et võite olla
emotsionaalselt kinnine või loomingulisus on blokeeritud. Oranž on värvus, mis on seotud teise
ehk seksuaalse tšakraga, paljunemisorganite, soolestikuga, neerupealsetega, põrna ja neerudega.

Kas te väljendate end loomingulisel viisil?
Kas hoolitsete oma füüsiliste ja emotsionaalsete vajaduste eest?
Kas te tunnete vajadust olla alati kontrolli all?
Kas te olete vahel liiga edasipürgiv ja liiga väsitav nii endale kui teistele?
Kas te veedate piisavalt aega elu nautimisele?
Kas vajate abi toidu seedimisel?
Kas teil on raske tulla toime oma mõtete või tunnetega?
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Oranţ ümber pea
Selge särav oranž selles piirkonnas näitab entusiastlikku isiksust, kes kirjanduslikult väljendudes
lõhkeb ideedest ja võib sütitada tule teistes. Teid viivad edasi tugevad emotsioonid ja sisemine
selgus, kuna teate täpselt mida tahate. Te soovite läbida vajaliku vahemaa. Tume ebaselge oranž
näitab emotsionaalset segadust ja nurjunud loomingulisust. Teil võib olla raske projekte jälgida
ja lõpetada, mis toob kaasa veel suurema ängistuse.

Kollakasoranţ vasakul
Selge särav kollakasoranž näitab saabuvat loomingulist energiat. See imendub teie väljadesse, te
võite äkitselt leida, et olete võimeline loomingulise projekti läbiviimiseks, mille kallal olete juba
mõnda aega töötanud. Või võite hakata tunnetama suurt hulka entusiastlikku energiat, mis lubab
teil alustada uut loomingulist teed suure naudingu ja rahuldusega.
Tume ja ebaselge
kollakasoranž näitab energiapuudust, mis võib tuua kaasa vaimse kurnatuse ning stressi.
Võibolla soovite säilitada oma ressursse, lõõgastada vaimu ja kasutada oma intuitsiooni.
Hoiduge lisavastutuse võtmisest.
Roheline vasakul küljel
Selge särav ja rikkalik roheline näitab, et te olete sisemiselt rahulik ning harmooniline. Olete
häälestunud oma maailmale ja valmis millekski uueks. Teie aurasse voolavad muutuste, kasvu ja
tajumise energiad. Tume ebaselge roheline näitab ekstreemset tundlikkust ja kergelt solvatavaid
tundeid. Võite olla kurnatud ja depressioonis. Tugevad emotsionaalsed energiad voolavad teie
aurasse. Tegelege meditatsiooniga ja leidke kaastundlik sõber, kellega oma tundeid jagada.
Roheline paremal küljel
Selge särav rikkalik roheline näitab avatud südamega sõbralikku natuuri ja armastavat suhtumist.
Te saate hakkama peaaegu iga ühega ja kiirgate ehtsat õrna tervendavat energiat, mis tõmbab ligi
positiivseid kogemusi nagu võimas magnet. Teile meeldib õpetada ja jagada oma ideesid. Te
räägite tõtt kaastunde asemel ja ei mõista kohut. Tume ebaselge roheline näitab suletud südant,
mis muretseb rohkem enda kui teiste pärast. Teil võib olla raskusi piiride seadmisega ja tihti
tundute pealesuruvana. Teie immuunsussüsteem võib olla löögi all rõhuva stressi tõttu ja võite
vajada ravi kõigil tasanditel.

Kollakasoranţ südamepiirkonnas
Selge särav kollakasoranž südamepiirkonnas näitab, et annate teistele sooja, tugevat ja
usaldusväärset energiat. Teil on võimed panna teisi end koos teiega mugavalt tundma ja see
aitab teil saavutada tunnustust ning mõistmist oma püüdlustele. Tume ja ebaselge kollakasoranž
võib osutada kurbusele, hirmule või emotsionaalsetele/vaimsetele probleemidele.
Teie
loominguline eneseväljendus võib olla blokeeritud ja suhted teistega pingestatud.
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ORANŢID ISIKUD
Järgnevad omadused ja tegevused on sõnad, mis seostuvad ORANŽI isikuga:
Piirkond

Kirjeldus

Füüsiline

Seiklushimuline, füüsiline, loominguline, põnevil otsija, soovivad vormida
tegelikku
reaalsust, põnev

Emotsionaalne

Õnn, nauding, positiivsus, vastupidavus, osavõtlik, tegeliku reaalsuse
nautimine, enesekindel, uudishimulik, emotsionaalne pinge.

Vaimne

Loominguline, planeerija, analüüsija, produktiivne, edasipüüdlik, väljakutsuv,
juhtiv, vajab tegevust, veendumus, pinge.

Hingeline

Tunnevad rahu või õndsust oma seiklustest või loomingulistes projektidest.

Motivatsioon

Seikleja, kogemuse põnevus, pürgivad projektide elluviimise,
põnevuse või adrenaliini tõstmise poole.

Missioon/Nägemus

Elada loomingulise potentsiaali välja naudinguga.

Areng

Samm sammult, planeeritud, jõuline, tugev, ühenduses maaga.

Treenimine

Seiklushimuline, välistegevused, mägironimine, jalgrattasõit, surfamine.

Akude laadimine

Keha ja vaimu lõõgastamine, harmooniline loominguline väljendus, elu nautimine.

Suhtlus

Jõuline, juhtiv ja otsekohene.

Vastastikune mõju

Tugev ja jõuline, eesmärgile orienteeritud, juhtiv ja manipuleeriv.

Suhted

Seltskondlikud, sõltumatud isikud, näivad enesekesksetena.

Seltskond, sõbrad

Füüsiliselt ja vaimselt ligitõmbavad karakterid, vähe lähedasi sõpru.

Seks, intiimsus

Lõbu ja nauding, füüsiline treening ja vabanemine, mittesiduv.

Raha

Vajavad seiklusi ja loomingulisi projekte.

Edu

Naudingu ja loomingulisuse tasand, saavutavad oma eesmärgid.

Töökoht

Vabakutselised, vajavad sõltumatust ja füüsilist vabadust.

Karjäär

Ärialal, turunduses, müügialal, mänedžerina, organisaator, ettevõtja.

Kui tahate enam teada ORANŽI isiksuse tüübi kohta, soovitame üle vaadata KOLLAKASORANŽ ja
PUNANE profiil AURA OSKUSTE raamatus.
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VAIM/KEHA
Oranžid isikud on värviskaala loomingulised seiklejad.
Neil on sisemine tung olla
loominguline ja aktiivne, nautida elu kogu täiega. Nad on individuaalsed ja sõltumatud
ühendades füüsilised, vaimsed ja emotsionaalsed omadused. Nad naudivad tegeliku reaalsuse
vormimise ja kujundamise väljakutseid ning põnevust. Oranžid isikud armastavad oma järgmise
seikluse või projekti ettekujutamist ja planeerimist ning seejärel viivad nad need plaanid ka ellu.
Nad peavad tegeliku tööprotsessiga olema seotud. Neil on raske astuda tahaplaanile ja lasta
teistel enda eest mõtelda.
Nad on alati tegevuses analüüsimise, organiseerimise ja
ülesehitamisega.
Nende motivatsioon elus baseerub sellel, kui palju rahuldust ja naudingut nad oma
seiklustest, väljakutsetest ning loomingulistest projektidest võivad saada. Nad tahavad elada
välja omaenda ideesid.
Nad planeerivad ja juhivad oma loomingulisi projekte eriti hästi näidates nii endale kui
teistele, et nad võivad saavutada eesmärgid, millest mõtlevad.
Peamine on võidelda võimatusega ja ületada takistusi kas siis oma mõtetes või
tegelikkuses , mida nad otsivad. Nad peavad veenma ka teisi oma enda edu juhtimise võimes.
Nende loovates seiklustes on elu reaalne, konkreetne ja aineline.
Oranžid peavad vastutama ise oma füüsilise ja vaimse reaalsuse eest. Nende raskus on
terviku moodustamine oma emotsionaalse kehaga. Lasta asjadel minna tähendab Oranžide jaoks
kontrolli kaotamist. Neile füüsiliselt või vaimselt aktiivsetele isikutele on lõõgastumises
tasakaalu võti. Nende seiklushimulise energia väljundiks on füüsiline või vaimne loomingulisus
koos selge enda emotsioonide tunnetamisega.
Füüsilised Oranžid naudivad põnevust, seiklusi, hasarti ja ohtu. Neile meeldivad
füüsilise, vaimse ja emotsionaalse reaalsuse väljakutsed ning võitlused kõigis nende tahkudes.
Nad armastavad avastada oma enda piire kõigil tasanditel ja seejärel neid ületada.
Mõned Oranžid isikud loovad ebatavalisi, riskantseid ja ohtlikke situatsioone, et tunda
end rohkem elusana. Neile meeldib adrenaliini tõusmine. Väljavaade peret omada võib tunduda
neile liiga konservatiivsena. Filosoofiad ja hingelised kontseptsioonid võivad nende jaoks
fookuses mitte olla.
Kui Oranžid keskenduvad sellele, et võimas vaimne energia oleks
ühenduses nende tunnetega, avanevad nad enda jaoks tohutult oma teadvuses ja rahulduses.
Paljusid Oranže isikuid võime me leida minevikust, eriti ajaloo lehekülgedelt, kus
ellujäämiseks oli vajalik seiklusjanu ja julgus, kui hõivati uusi territooriume, avastati uusi maid
ning võitlus looduse või teiste rahvastega oli eluviisiks.
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Tänapäeva tsiviliseeritud ühiskonnas ei ole need omadused nii vajalikud kui varem. See
peaks seletama, miks enamus Oranže suunab oma energia füüsiliselt loomingulistesse
projektidesse ja seiklustese.
Suur protsent Oranžidest isikutest suunab oma edasiviiva energia vaimsesse või
loomingulisse tegevusse vastandina füüsilisele. Nad tegelevad oma vaimuga ja avavad enam
oma emotsioone, et teostada ideed füüsilises väljenduses. Nad naudivad tööd uute hulljulgete
ettevõtete ja projektidega, mis lubavad väljakutseid, põnevust ja seiklusi. Neile julgetele
inimestele meeldib ajada äri, luua firmasid, müüa ja turustada tooteid, planeerida ning
genereerida strateegiaid ja organiseerida ning sõlmida tehinguid. Nad ei karda üksikasju, nad
soovivad isiklikult ergutada ja panustada energiat oma ideedesse ja projektidesse. Neile on tähtis
olla aktiivselt seotud, lükata aju käima ning hoida neid käigus kuni valmimiseni.
Kui nad on harmoonilised ja isiksus on tasakaalus, võivad Oranžid olla täidetud sügava
eneseusalduse ning edukuse tundega, leida positiivseid ja tervislikke viise oma loomingulisuse
väljendamiseks.
Oranžid isikud on parimad analüütikud ja uurijad. Nad võivad kergesti välja arvestada
iga projektiga seotud mudelid, riskid ja eelised. Neis on potentsiaali teiste inimeste vaimseks
häälestamiseks, andes neile suurepäraseid juhiseid igas olukorras. Võimet mõista, mis toimub
teiste mõtetes, kasutavad nad laialt müügi ja turunduse alal. See võib olla kasulik tulevastes
projektides, mis aitavad inimkonda või ka oma enda võimu kuritarvitamisel ja kasu saamisel.
Oranžide jaoks võib olla raske peatada oma mõtteid või protsesside planeerimist. Nende
füüsilised ja vaimsed energiad on väga võimsad ning nende tung väljendamiseks ja loomiseks
toob kaasa tihti palju stressi.
Paljud Oranžid ühendavad füüsilise ja vaimse loovuse. Neile meeldib planeerida,
organiseerida ja arendada uusi seadmeid või ideesid. Nad tahavad neid ideesid vormida ja
kujundada kuni elluviimise etapini. Nad peavad olema seotud oma ideede aktiivse
loomisega.
Oranžidele meeldivad füüsilised tegevused, mis on hasartsed ja põnevad.
Neile
meeldivad spordialad nagu surfamine, langevarjuhüpped, mägironimine, ralli või bendžihüpped.
Nad naudivad põnevust, naudingut ja rahulolu, mida füüsiline liikumine ning seiklus pakub.
Nad eelistavad individuaalvõistlust organiseeritud meeskonnaspordile. Oranžid tunnevad
end tihti ebamugavalt, kui nad ei saa vabalt liikuda ja leiavad end olevat seotud nende jaoks valet
tüüpi tegevusega.
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Kui Oranž isik on tasakaalust väljas, võib ta olla egoistlik, kade ja enesekeskne. Nad
võivad olla huvitatud ainult enese tegevusest ja ideedest, hoolimata sellest kuidas see teistele
mõjub. Siis ei väljenda nad armastust, hoolivust või kaastunnet ja võivad olla kauged, külmad
ning endassesulgunud.
Kui Oranž ei ole ühenduses oma loomingulise jõuga, võivad nad kaotada kontrolli ja
suruda teisi alla.
Soodsas olukorras võivad nad leida manipuleeriva viisi tulemuste
saavutamiseks ja eduks. Nad kasutavad oma energiat, et kompenseerida oma seosetus iseendaga
– oma tunnete ja loomingulisusega.
Oranžid isikud peavad olema teadlikud piisava nii füüsilise kui vaimse lõõgastumise
vajalikkusest, et hakata iseennast tajuma.
Neile on proovikiviks äratundmine, kes nad on
emotsionaalselt, vaimselt ja hingeliselt.
Oranžide peamiseks ülesandeks on aktsepteerida ausalt kõige põnevamat viisi –
eneseavastamist. See väljakutse nõuab suuremat julgust kui kõik välised füüsilised tegevused
kokku.
Oranžid usuvad, et hingelisus ja religioon on kontseptsioonid, mida peab väljendama
tegelikus maailmas. Lisaks on neil füüsiline ettekujutus jumalast, nähes seda lähte või hinge
väljendina looduses ning inimeste loodud maailmas. Nad usuvad, et nende jumal on anne
vormida ja kujundada oma enda tegelikkust, samuti ka tegelikku maist reaalsust.
Seiklushimulistele Oranžidele meeldib nautida maailma, lõbutseda ja olla loominguline.
Nende peamine eesmärk on leida kooskõla oma emotsioonidega, olla südamega oma loomingu
juures ja loota oma intuitsioonile. Terviku loomine oma füüsiliste, vaimsete ja emotsionaalsete
aspektidega on hädavajalik isiklikus õnneks ning rahuloluks kõigil tasanditel.
Siis võivad
Oranžid olla täielikult „siin ja praegu“ ning siis nad omavad hingelist ja valgustatud vaadet
reaalsusele.
ÜHISKONDLIK ELU
Oranžid isikud võivad eelistada elu oma isiklikus seikluste, hasardi ja põnevuste
maailmas ja kaotada end oma enda loomingulistesse projektidesse. Neid ei huvita enamasti mida
teised või ühiskond neist mõtleb. Ja nad ei mõista kohut ka siis, kui neid loetakse egoistlikeks
või enesekeskseteks. Nad lihtsalt tahavad ajada oma enda asja.
Oranžid ei jälgi ilmtingimata ühiskonna reegleid. Nad on need, kes pidevalt panevad
proovile ühiskonna, isiklikud ootused, piirangud ja keelud. Nende keha ja vaim on loodud
võitlema kõigi piirangute ja äärmustega. Oranžide jaoks on tähtis leida adekvaatsed ja
positiivsed väljundid oma võimupüüdlustele.
Oranžidel on võime oma ideede selgeks ja efektiivseks väljendamiseks tulisuse ning
julgusega. Õppima peavad nad oma emotsioonide väljendamist ja suhtlemist läbi oma sisemiste
tunnete, muul juhul võivad nad tunda ebakindlust ning kasutust, üksindust.
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SUHTED JA INTIIMSUS
Oranžid isikud vajavad enda jaoks palju aega ja ruumi. Paljud tunnevad end kõige
elavama ja õnnelikuna kui nad on edukad kolossaalses projektis või seotud elava seiklusega.
Lähedane suhe sõprade või partneritega ei ole nende jaoks elus hädavajalik. Oranžidele on
katsumuseks olla tundlik, kaastundlik ja õrn. Ainult siis saavad nad vormida siduvad suhted ja
õppida emotsioone väljendama.
Kuna paljud Oranžid on füüsiliselt täisvormis, ligitõmbavad ja hea väljanägemisega, ei
ole neil raskusi partnerite ning armsamate leidmisel. Osad Oranžid ei ole tugevast pikaajalisest
partnerlusest või suhtest huvitatud, olles enam huvitatud oma projektidest või seiklustest kui
perest ja abielust.
Uute inimestega kohtumise väljakutsed, põnevus ja nauding on palju
meeldivam kui olla lihtsalt vanade sõpradega koos.
Oranžidel on raske olla emotsionaalselt seotud ja võtta suhte eest vastutust. Nad tahavad
tunda piisavalt vabadust ja sõltumatust pikaajalise kohustuse asemel partneri vastu.
Koos Oranžide või Punastega võivad nad tihti luua tugeva ja suure energiaga suhte.
Hõõrdumisel ja egol baseeruvad konfliktid on tavalised. Tumepunastel ja Oranžidel näivad
olevat sarnased huvid ja nad on väga kokkusobivad. Oranžidele meeldivad mängulised
Kollased. Mõlemad on väga loomingulised ja produktiivsed, seetõttu sobivad nad ka tavaliselt
kokku.
Kuna Sinised vajavad lähedust ja on liiga tundlikud, võivad nad mitte olla romantiliselt
ligitõmbavad.
Nii Oranžid kui Indigod võivad omada tugevaid sisemisi tundeid ja
loomingulisust, aga siiski elavad nad täiesti erinevates maailmades. Rohelised ja Tumerohelised
armastavad rääkida kõigest tundide kaupa, samas kui Oranžid vajavad palju aega enda jaoks.
Lavendli ja Valge tundlikkuse ja hingelisuse mõistmine on Oranžide jaoks väga raske.
Oranžide praktilisus ja Violeti teoreetilised vaated näivad teineteist toetavat. Teisest küljest
võivad Violetid olla Oranžide jaoks liiga hingelised.
Tegelikkuses on Oranžide jaoks suurimaks raskuseks luua suhteid, mida juhivad
tundlikkus, mõistmine ja emotsionaalne vabadus. Oma enda südame avamine on ime, mis võib
puududa.
KARJÄÄR JA FINANTSID
Oranžid on sõltumatud ja isemajandavad isikud. Nad võivad eelistada oma äri või firmat
ja lühiajalisi vabakutselisi töid pikaajalistele kohustustele.
Kuna neil on praktilised vajadused ja jõud olla loominguline ning aktiivne, on neil võime
luua oma isiklik sissetulek. Kui on võimalik, meeldib Oranžidele elada seiklusrikast ja hasartset
elu samas leides võimaluse sellega raha teha.
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Oranžid kulutavad üldiselt oma raha ebatavalistele projektidele ja hobidele. Nad võivad
mitte vajada luksust, aga rohkem soovi kulutada midagi või mõnel juhul ka kõik, mis neil on
oma ideede elluviimisele.
Oranžid võivad olla tugevad liidrid, aga tavaliselt ei ole see põhjuseks miks nad oma
innovaatilised eesmärgid saavutavad. Neile meeldib minna oma teed viies ellu omaenda
unistusi.
Nad võivad olla võimsad ja loomingulised liidrid, kui peavad teiste
meeskonnaliikmetega koostööd vajalikuks. Nad toimivad kõige paremini keskkonnas, mis
võimaldab neile kindlal määral vabadust ja sõltumatust. Oranže juhib füüsiline eeskuju ja nende
ohjeldamatu entusiasm. Nende seikluslik ja algatuslik eluviis võib kaasa tuua imetlejaid ning
isegi järgijaid.
Oranžid isikud on suurepärased probleemide lahendajad. Nad on võimelised kõiki
tegureid ära tundma ja analüüsima, arvestama kõiki kaasnevaid riske, arukalt käima läbi kõik
võimalused, veenduma, et neil on kõik vajalikud ressursid ning seejärel tegutsema.
Nad
eelistavad füüsilisi ja vaimseid väljakutseid ja neid leiab tihti töödel, mis garanteerivad neile
vabadust otsuste tegemisel ja oma loomingulise energia kasutamist. Oranžid on tihti äris,
müügis, turunduses või teistel aladel, mis lubab neil oma enda taseme kasutamist.
Neile meeldib väljendada oma võimsat loomingulist eluenergiat ja nad on kõvasti
töötavad, kes soovivad läbida lisamiile. Kui on vähegi vaja tugevat, karmatut isikut oma julguse,
entusiasmi ja otsusekindlusega, siis otsige Oranži.
Mõned Oranžide ametid: Kaskadöör, mägironija, ärimees, müügiisik, disainer, arendaja,
arhitekt, uurija ja eradetektiiv.

TERVIS, HEAOLU JA ARENG
Reis oma sisemisse reaalsusesse, oma enda maailma avastamine ja oma eneseteadvuse
laiendamine on Oranžidele kõige suuremaks väljakutseks, millega vastastikku seista. Aga ometi
on see kõige rahuldavam kõigil tasanditel.
Oranžid isikud saavutavad harmoonia kui nad jõuavad äratundmisele, et nende elu vajab
keha, vaimu ja hinge tasakaalu. Nii sisemise kui ka välimise maailma avastamine võimaldab neil
kogeda elu rohkem kui ühel tasandil. Sellest hetkest kui nad saavad ühenduse oma sisemise
loomingulise energiaga, julgustavad nad end piiramatu energiaga.
Sisemised teadmised ja kogemused võib saavutada, kui loomingulised energiad voolavad
vabalt ja neid väljendatakse inimlikkuse abistamiseks ning toetamiseks. Olles ühenduses oma
tunnetega ja jäädes avatuks ning hoolivaks inimlikkuse suhtes on Oranžidele eluliselt tähtis
aspekt.
Oranžid isikud laevad oma akud automaatselt kui nad elavad loomingulist potentsiaali
välja harmoonilisel viisil. Nad peavad mõistma, et ohtlike virgutavate kogemuste loomine viib
ebatervete olukordadeni. Kasutades oma jõudu teiste aitamiseks ja oma sisemise maailma,
tunnete ja arengu tunnetamiseks, leiavad nad positiivse ja harmoonilise viisi enda väljendamiseks
ning laadimiseks.
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Oranžide elu ülesandeks on olla ühenduses oma loominguline potentsiaaliga ja
emotsionaalse poolega samas kogedes oma füüsilist eksistentsi. Lisaks on see vabadus uute
teede ja ideede loomiseks, reaalsuse piirangute laiendamiseks ja ületamiseks nii nagu teised seda
tajuvad.
Oranžid isikud peavad erilistelt teadvustama oma füüsilisi ja emotsionaalseid staadiume.
Tervislik suure energiasisaldusega toitumine on tähtis. Keskkond milles nad saavad end
emotsionaalselt väljendada ja vabalt suhelda oma sõprade ning perega, on eluliselt tähtis.
Spordialad nagu surfamine, mägironimine, ratsutamine ja mootorrattasõit on Oranžidele
isikutele lihtne ja seiklusrikas võimalus enese laadimiseks. Suurim väljakutse neile on oma
piiride avastamine, seikluste ja vabaduse toomine oma elu kõrgelt positiivsesse loomingulisse
väljendamisse. See annab võimaluse eneseteostuseks ja eneserahulduseks tasanditel, millest nad
isegi ei ole unistanud.
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