Cifrele 2 și 4 în culori
Portocaliu este a 2-a culoare în spectrului luminii, situată între roșu și galben pe spectrul
vizibil, cu o lungime de undă între 585-620 de nanometri.
Corespunde chakrei Sacrale - Swadhistana (Chakra a 2-a) și are legătură cu intestinul
inferior, deci cu instinctele primare. Este conectat la asimilarea hranei, a ideilor, care oferă o
senzație de bucurie. Chakra sacrală se află în legătură cu apa din organismul nostru (deci 2,
principiul feminin), precum lichidele pământului, care sunt îngreunate de mișcările Lunii. La fel
cum mișcările Lunii creează maree înalte sau joase, stările de exaltare sau depresie sunt
guvernate de influența forțelor cosmice asupra sistemului uman.
Portocaliul face deci legătura cu energiile subtile ale apei. Este chakra asociată cu
începutul conștientizării conștiinței individualității, în special în direcția percepțiilor emoțiilor.
În sanscrită swa înseamnă „a propriului”, iar adhisthana înseamnă „reședință”, deci
semnificația cuvântului swadhisthana în acest context este „în propria lui reședință”.
Relațiile sociale și familiale sunt exprimate prin portocaliu. Părțile fizice portocalii ale
organismului sunt rinichii, zona lombară, abdomenul, sistemul uro-genital și intestinul inferior.
Portocaliul ameliorează spasmele musculare și crampele de orice tip. Mărește volumul
pulmonar, fiind recomandat în cauzl bolnavilor de astm. Stimulează pulsul, fără să afecteze însă
presiunea sângelui și crește secreția de lapte mamar după naștere.
Simțul gustului este reprezentat de portocaliu.
Portocaliul oferă posibilitatea de a suporta mai ușor schimbările, deoarece este foarte
fluid.
Cuvinte cheie pentru portocaliu: fericit, energic, adaptabil, social, călduros, tolerant,
hotărât, benign, constructiv, mândru, aventuros, sigur pe sine, insistent, ritmic.
În sens negativ, portocaliul poate fi arogant, lacom, delăsător, indolent, orgolios,
nepăsător, extravagant, sarcastic și viclean.
Verde este a 4-a dintre culorile fundamentale ale spectrului solar, situată între galben și
albastru, care este aceea a frunzelor, a ierbii fragede (https://dexonline.ro/definitie/verde).
Se referă la orice nuanță de lumină cu o lungime de undă între 520 – 570 de nanometri.
Simbolistica creștină percepe această culoare ca fiind „la distanță egală de albastrul cerului și de
roșul iadului... o culoare de mijloc și intermediară, liniștitoare, înviorătoare, umană, culoarea
contemplației, a reculegerii și a așteptării Învierii” (Heinz-Mohr). Crucea lui Iisus Hristos, ca
simbol al speranței de mântuire, a fost adesea reprezentată ca fiind de culoare verde, Sfântul
Graal era verde ca smaraldul, iar tronul judecătoriei de Apoi era din jasp verde (Apocalipsa Sf.
Ioan, 4:3). Ca simbol cromatic politic verdele desemnează curentele alternative în doctrina
cărora viața trăită natural și renunțarea la supratehnicizare joacă un rol
central. (https://ro.wikipedia.org/wiki/Simbolistica_culorii)
Verde corespunde chakrei Inimii - Anahata (Chakra a 4-a), care face legătura cu energiile
subtile ale aerului. Acesta este centrul individual emoțional si mental elevat. Este chakra situață
în centrul chakrelor, motiv pentru care, dacă se închide, toate celelalte vor fi afectate.
Glanda endocrină asimilată verdelui este timusul (Timusul este o glanda de mici
dimensiuni, situata in spatele sternului si deasupra traheei al carui rol este productia de
limfocite T responsabile de imunitatea celulara. Timusul este mai activ în perioada adolescenței

și își pierde din proprietăți pe măsură ce înaintăm în vârstă) - parte a sistemului limfatic
(https://ro.wikipedia.org/wiki/Sistem_limfatic), componentă, deci, a sistemului imun
(Imunitatea reprezintă capacitatea organismului de a se apăra de agenții patogeni - virusuri,
bacterii, paraziți și toxine)
În sanscrită semnificația cuvântului anahata este „nebătătorit” (se refera la sunet), sunetul
care există pur si simplu, nu cel rezultat în urma atingerii a două obiecte, este sunetul
primordial la ființei (care nu are cauză). Anahata este locul unde se află Sufletul individual
(Jivatma).
Verdele este recomandat în dezechilibre ale inimii sau ale plămânilor și în stări de șoc.
Verdele scade tensiunea mare, acționează ca tonifiant al sistemelor epuizate, întărește sistemul
imunitar și alină durerile de ficat. Fortifică mușchii și țesuturile și echilibrează sistemul imunitar
nervos autonom.
Verdele este recomandat copiilor hiperactivi. Această culoare stimulează brațele, mâinile,
plămânii, inima. Prin intermediul mâinilor este transferat fluxul de ebergie a dragostei spre o
altă persoană. Prin urmare, atingerea, îmbrățișările, masajul, mângâierile sunt sub semnul
aceleiași culori.
Simțul tactil este reprezentat de verde.
Cuvinte cheie pentru verde: ecologic, dragoste, plenitudine, progres, liberatatea gândirii,
refolosire, responsabilitate, fertilitate, compasiune, echilibru.
În sens negativ, verdele este exprimat prin gelozie, invidie, atacuri cardiace, egoism,
negarea și ura de sine, pierderea speranței în viață. Valoarea sa negativă este potențată de
comportamentul haotic, psihotic, toate acestea ducând la scăderea capacității sistemului
imunitar al oricărui tip de organism.Verdele are tendința de a moraliza și de a fi prins în rutină.
La nivel de țări, pot fi urmărite comportamentele statelor cu verde pe steag Italia
(coronavirus), Iran și Irak (atacurile violente de la începutul acestui an în Orientul Mijlociu), etc.
Concluzii
Oriunde vom vedea aceste culori, pe un steag de țară, desenate pe mijloace de transport
terestre, aeriene, navale, pe orice cutie, în reclame, în vestimentație, e bine să știm că ne aflăm
în fața unor informații - noduri de rețea, ce pot fi generatoare de evenimente semnificative nu
numai în acest an 2020, ci și pentru următoarea perioadă de timp, căci 2021 este anul care
aduce forma și orice informație primită în 2020 va prinde contur.

