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  سرمی هم  و یا   ترکیب سرخ با   آبی  و یا هم  بنفش  آبی ؛ میگویند  سرمی  برایش  کابلی ها 

.میدهد  زندگی دید تازه ای به ،  نفس می بخشد ه ب  اعتماد عالوه  اینکه  برای انسانبر  روشن   
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ایجاد  در   و نقشی اساسی  است تاثیرگذار بر زندگی انسان ها   ترین عوامل از مهم   یکی  رنگ

. میکنداطراف ایفا   و محیط  انسان  ارتباط میان   

حال در  دائماً   که می باشند  کل جهان  از نظام   زیرمجموعه ای  هارنگ میتوان گفت انسان ها و 

و رنگ  قرار می گیرند   تحت تأثیر رنگ ها و در نهایت انسانها   با یکدیگر هستند تعامل و تعادل 

.چشم به بدن انسان ها و حیوانات است  منبع انرژی توسط  
 

صورت گیرد   ضرورت بشر تولیدات نظر به   رنگ سال دارد تا  تعین  دنیای تجارت ضرورت به

 واگذار شدند این «   پنتون »  به موسسه رنگ « ۰۲۲۲ » و این مسئولیت بزرگ را بعد از سال

  واقع آست و به طور غیر رسمی این کار را انجام در شهر کارلستات نیو جرسی آمریکا  شرکت 

.میدهند   
 

بسیاری از   جهانی ساخته و حتی طرح را  این   کمپانی توانسته مسلکی این  کارمندان مجرب و

ضرورت به  تمایل   بزرگان دنیای مد و فشن نیز مجبور به تابعیت از آن گردند چرا که تمام مردم

.استفاده از آن را دارند  

 

   

 

انرژی    برای آرامش  کرونایی  مهاجرت و در نظر داشت شرایط  با  هم  « ۰۲۰۰ » و رنگ سال

.فکری تعین گردیده است   

تشویق  را و خالقیت  و مفهوم اصلی ، ابتکار بنفش است در معنا  از خانواده  که  این رنگ جدید

. کندمی  و ترویج  

ً است و بنو سرخ   این رنگ ترکیبی از آبی ترین رنگ و گرم شادترین   شرکت  این  به گزارش  ا

. باشد   میقدرتمند  و ترکیبی  آبی   

در صنعت و هم در تجارت   تا هم  میکنند   را رنگ سال تعین  هاترکیب رنگ  از چند سال است که

.وجود میاید به   با ترکیب دو رنگ فضای ذهنی  موثر باشد و  

  

 سال شما هم رنگین باد
« نوس » عبدالحنان   
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