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O SIGNO DAS CORES
O emocional tem influência direta no corpo físico; como as cores têm influência psicológica
no homem.
O fato, é que os homens sempre associavam, as cores a um sentimento e um estado. Como
ver a profundeza do mar (azul, verde); um dos pensamentos do homem será convertido para frio e
dependendo do seu eu psicoemocional, o sentirá também.
Prova disso, é se eu lhe disser vermelho. O que veio em sua mente? Percebe o signo dessa
cor? E assim nós somos domados de signos e seus significados.
A questão é que na vida, tudo tem um significado, tudo tem um símbolo, tudo tem um signo,
tudo é signo de algo que representa.
Quando o homem compreendeu as cores como signo, ele começou a usá-las como estímulos
para alcançar seus objetivos.
As cores passaram de estética, para medicinais. Elas são transmitidas dos olhos para o
cérebro, que reverte em impulsos e reações para o corpo.
Você acredita em pensamento negativo? Em pessoa negativa? Você acredita em inveja? E
aquela pessoa foi tão invejosa que a planta morreu? O que impulsiona a realidade acima é o campo
dos sentimentos e pensamentos. Uma área até então ignorada pela massa vigente. E é nessa área,
que as cores ganham vida e influência em nossas vidas, diretamente, ou indiretamente,
conscientemente, ou inconscientemente.
Funciona da seguinte maneira: você chegou numa casa e as paredes da sala são todas pretas.
Mais rápido que a luz, os seus olhos veem a cor, que leva ao cérebro, que via sistema nervoso
desencadeia estímulos, que toca no seu emocional que faz você pensar, ou proferir. Nossa! Que
horror! Por que preto? Tão fúnebre. O preto era o signo e teve um significado e esse significado
tramita por nosso corpo.
Sendo assim, cada cor provoca um estímulo diferente que afeta as nossas emoções, de
acordo com o significado dela para nós. São as emoções, sentimentos que controlam a matéria
física; que no caso, o nosso corpo.
AMARELO: calor, luz, energia, otimismo, vivacidade, vibração, alegria, ideias,
inteligência, juventude, nobreza, poder e confiança.
DOURADO: ouro, riqueza, majestoso, prosperidade, confiança, poder e nobreza.
LARANJA: espontaneidade, sucesso, encorajamento, prosperidade, comunicação,
equilíbrio, segurança, confiança, otimismo, generosidade, entusiasmo e amizade.
VERMELHO: paixão, amor, desejo, orgulho, violência, agressividade, poder, perigo,
destruição, raiva, guerra, elegância, requinte, liderança, sofisticação, força e dinamismo.
AZUL: segurança, compreensão, lealdade, confiança, fidelidade, devoção, fé, aspiração,
infinito, seriedade, fluidez, paciência, amabilidade e serenidade.
BRANCO: paz, pureza, verdade, calma, frio, limpeza, sinceridade, proteção, instinto,
humildade, claridade, ilumina, purifica, transforma e é a cor do o amor divino.
MARROM: consciência, responsabilidade, conforto, maciço, denso, solidez, compacto,
segurança, maturidade, estabilidade, resistência, simplicidade, constância e disciplina.
BEGE: calma, passividade, melancolia e clássico.
PRATA: modernidade, tecnologia, novidade, inovação, equilíbrio, estabilidade, brilho,
solidez, valor, sucesso.
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CINZA: estabilidade, sucesso, qualidade, equilíbrio, flexibilidade, neutralidade, indecisão,
medo, depressão.
PRETO: auto-análise, introspecção, elegância, mistério, fantasia, dignidade, morte, luto,
silêncio e terror.
ROSA: romance, beleza, amoroso, suave, fragilidade, delicadeza, compaixão, fraternidade,
empatia, companheirismo.
VERDE: esperança, perseverança, calma, vigor, fertilidade, renovação, crescimento, saúde,
juventude, frescor, confiança, segurança, paz e grandeza.
ROXO: intuição, espiritualidade, devoção, tristeza, piedade, mistério, transformação,
místico e melancolia.
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