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A Cromoterapia é uma ciência que usa a cor para estabelecer o 
equilíbrio e a harmonia do corpo, da mente e das emoções.  

A cura pela cor não é apenas uma força física, mas espiritual, formando assim um 
vínculo entre nosso corpo físico e as vibrações de níveis mais elevados da consciência e 
crescimento espiritual.  

Embora pareça novidade, a cromoterapia ou terapia das cores, essa notável arte, não foi 
inventada no Séc. XX.  

Vem sendo utilizada pelo homem desde as antigas civilizações, como no Egito antigo, 
na Índia, na Grécia e na China, onde suas aplicações terapêuticas foram comprovadas 
através da experimentação constante e verificação de resultados. 

Atualmente há estudos onde se determina qual a cor mais adequada para ambientes de 
estudo, ou de trabalho, ou hospitais, etc. Até nas propagandas o uso de cores é estudado, 
dependendo do objetivo a que se quer chegar, o público alvo e o produto que está sendo 
trabalhado. 

As cores sempre estiveram presentes em nossas vidas, prova disto é a manifestação da 
natureza expondo vida e beleza aos nossos olhos através de flores, do campo, do céu e 
do Sol. 

A cromoterapia baseia-se na teoria de que cada indivíduo tem necessidades específicas 
de cores específicas e de que a saúde mental e corporal baseia-se no fato de que o corpo 
obtenha um fluxo balanceado e de acordo com suas necessidades. 

O que é a cor? A mais simples definição é que é uma das qualidades da luz. Mas, 
para o ocultista e muitos cromoterapeutas, há uma crença de que cor é vida, e o que a 
cor manifesta pela luz é a expressão visível da mente divina, a expressão de um 
princípio de vida na forma de ondas luminosas. Assim, o mundo das cores arma um 
imenso arco, do qual um extremo está ligado à origem da terra, sendo que o outro está 
profundamente enraizado na nossa vida cotidiana. As cores podem nos ajudar a 
encontrar harmonia entre o corpo, o espírito e a mente. Não há cor melhor ou pior, mais 
nobre ou menos nobre, o que pode haver é a cor errada ou certa para determinado 
momento. 

Estudos e pesquisas comprovaram que diferentes tipos de órgãos, tecidos, ossos e 
fluídos do corpo requerem um tom de cor diferente para acentuar-lhes o funcionamento 
saudável, pois a cor possui efeitos poderosos sobre as funções corporais de natureza 
tanto física quanto psíquica.  

O objetivo da ciência de curar pelas cores (cromoterapia) é combater a moléstia 
através da restauração do equilíbrio normal das energias da cor no interior do corpo.  
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A Cromoterapia é baseada nas sete cores do espectro solar e 
cada cor tem uma vibração específica, atuando desde o nível 

físico até os mais sutis. 

 

O ser humano e a natureza necessitam da luz do sol para viverem. Sem luz não há vida e 
dessa maneira, o homem e a natureza recebem a luz solar e esta se decompõe em sete 
raios principais que são distribuídos por todos os nossos corpos, físico e energéticos. Se 
houver desequilíbrio dessas cores, as doenças refletem-se no nosso corpo físico e 
adoecemos. 
 
 

Os Sete Raios Principais 
 

O Raio Cósmico Vermelho: fornece ao nosso corpo físico energia e vitalidade A 
energia entra através do CHACRA BÁSICO na raiz da espinha, com funções 
restauradora, procriadora e criadora. 
O tratamento com raio vermelho aumenta o calor e temperatura do corpo, estimula a 
circulação do sangue, a sexualidade, permite a liberação de adrenalina e dispersa os 
sentimentos de cansaço e inércia. 
A dieta empregada para auxiliar os raios vermelhos deve incluir beterraba, rabanete, 
cereja, ameixa vermelha e preta, espinafre, agrião, groselhas; assim como quaisquer 
vegetais que contenham ferro. 
Os terapeutas também sugerem que o paciente beba vários copos de água carregada com 
luz vermelha.  
 
O Raio Cósmico Laranja: controla o SEGUNDO CHACRA conhecido como centro 
esplênico. Libera as funções corporais e mentais, dá simultaneamente energia física e 
estimulação mental. Foi freqüentemente chamado raio da sabedoria. Aciona tanto a 
vitalidade quanto o intelecto e a sensualidade. 
A dieta para ajudar a ação do raio laranja inclui vários vegetais e frutas de cascas 
alaranjadas, como laranjas, tangerinas, abricós, mangas, pêssegos, melões, cenouras, e 
ainda um ou dois copos de água carregada com radiação laranja. 
 
O Raio Cósmico Amarelo: Depois do branco este é o raio que fornece o máximo de 
energia e é absorvido através do TERCEIRO CHACRA ou plexo solar, que é na 
verdade um centro muito importante para todo um centro muito importante para todo o 
sistema nervoso e no controle dos processos digestivos. É um raio mental e estimula as 
faculdades mentais. 
A dieta indicada para auxiliar os raios amarelos consiste basicamente de vegetais e 
frutas de pele amarela como, por exemplo, os limões, as bananas, abacaxis e milho. 
Muitos terapeutas carregam água na luz solar com uso de filtros amarelos e a 
recomendam a seus pacientes. 
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O Raio Cósmico Verde: Este é o raio que é absorvido pelo QUARTO CHACRA ou 
cardíaco e controla o centro cardíaco. Verde é uma mistura de azul e amarelo e 
influencia poderosamente o coração e a pressão sangüínea.  
A dieta para auxiliar o raio verde é o uso de todos os vegetais e frutos verdes que não 
são de reação ácida ou alcalina. 
Este é um raio que governa não apenas o coração físico, mas também os problemas 
emocionais e repressivos que levam aos ataques de coração, que são freqüentemente 
devidos ao medo de dar, ao medo de se envolver ou de ser ferido. 
 
O Raio Cósmico Azul: É a cor do QUINTO CHACRA, o da garganta – o centro que 
controla o maior poder de auto expressão do homem: a fala. Este raio é estabilizador e 
desacelera as coisas, de modo que serve para combater as doenças infecciosas quando 
promove elevação da temperatura. Sua grande propriedade é a de ser anti-séptico – sua 
luz é refrescante. 
A dieta adequada para auxiliar a ação do raio azul consiste de todas as frutas azuis e 
vegetais da mesma cor como uvas, ameixas e um ou dois copos de água carregada de 
luz azul. 
 
O Raio Cósmico Índigo: É o raio que penetra no SEXTO CHACRA, muitas vezes 
chamado o terceiro olho. É maravilhoso purificador da corrente sangüínea. O índigo é a 
combinação de azul-escuro com uma pequena quantidade de vermelho. Influência os 
órgãos da visão e audição e é um poderoso analgésico. 
A dieta que auxilia a atuação do raio índigo pode incluir os alimentos listados para o 
raio azul também os que se prestam para os raios violeta. 
 
O Raio Cósmico Violeta: Esta é a mais alta vibração de todos os raios cósmicos de 
energia. Controla o SÉTIMO CHACRA, ou seja, o chacra coronário na cabeça. Atua 
de modo mais tranqüilizante e calmante sobre os sistemas nervosos cansados. 
A dieta a ser empregada conjuntamente com água carregada de radiação violeta 
constitui-se de todos os alimentos recomendados para o raio índigo e ainda de 
berinjelas, uvas, amoras, brócolis e beterraba. 
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PROPRIEDADES CURATIVAS DAS CORES 
    EM CROMOTERAPIA E SEUS 

ASPECTOS PSICOLÓGICOS E EMOCIONAIS 
 
 
VERMELHO: 
 
É uma cor primária e considerada a mais positiva, a mais 
criativa e a mais vital. Pela riqueza de seus raios caloríficos é 
chamada de “o Pai” da vitalidade. Fornece um raio que dá 
energia, saúde, vitalidade, reativação mental e física. Tem 
inúmeros usos e poucas restrições. Atua sempre como energia em expansão, 
provocando estímulos. O calor do vermelho é importante para todas as coisas vivas, 
pois sem ele tudo paralisaria e seria impossível qualquer movimento ou atividade. O 
vermelho é a cor que possui maior comprimento de onda dentre todos os raios coloridos 
do espectro. O raio vermelho relaciona-se mais com o campo material do homem. 
Como um estimulante para o corpo físico, do sistema nervoso, pode ser empregado 
naqueles momentos em que nos sentimos totalmente abatidos. 
Atua diretamente na corrente sangüínea e reabastece o baço, o órgão que corresponde ao 
chacra básico, que é a energia alimentadora dos outros chacras. Simboliza o princípio 
da vida. 
 
Propriedades Terapêuticas 
 

• Dá energia e vitalidade.  
• Estimula o sangue e libera adrenalina. 
• Aumenta a pressão arterial. 
• Favorece a energia sexual e a menstruação, devido o aumento da circulação. 
• Estimula o fluido da medula espinal e o sistema nervoso.  
• Ameniza o cansaço e as dores reumáticas. 
• Estimula a ação, a luta e a conquista 

Indicações Para Problemas De Saúde 

Indicado 

• Nos casos de anemia 
• Nas pessoas que têm pressão baixa 
• Para combater resfriado sem febre 
• Como auxiliar nos tratamentos de problemas reumáticos e de coluna, entre 

outros. 

Contra-Indicado 

• Para hipertensão arterial e estresse, pois provoca excitabilidade, aumentando a 
fadiga, o tédio e a ansiedade. 

• Em casos de febre, infecções e nevrite. 
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• Para pessoas que sejam de natureza muita agitadas ou excitada, nem nos casos 
de pessoas desequilibradas, seja no campo mental ou emocional, ou aquelas que 
apresentem distúrbios de ordem neurológica, entre outros casos.  

Aspectos Psicológicos 

• Efeito de elevação 
• Dá maior confiança e iniciativa 
• Supera depressão e inércia 
• Estimula a força de vontade, coragem e segurança 
• Produz a sensação de estar no aqui e agora 
• Desperta a sensação de poder, consciência física e sexualidade 
• Estimula a auto-estima e a criatividade 
• Torna a pessoa mais prática e objetiva 
• Representa saúde e a fase inicial da auto-afirmação (EU SOU).  

Aspectos Emocionais 

• Não é suportável por muito tempo 
• Ligado ao material (apego) 
• Elimina sentimentos de culpa, tristeza e melancolia 
• No amor pode incitá-lo a lutar por seu objetivo. (O excesso pode levar a um 

caráter de possessividade e egoísmo) 

 

LARANJA: 

Ë considerada uma cor do equilíbrio, pois é o “raio da sabedoria”. É uma 
energia intermediária entre o amarelo e o vermelho, potencializando a ação do 
amarelo e diminuindo a ação do vermelho. Aumenta o tônus sexual e 
proporciona otimismo. Ajuda a remover os medos e inibições da vida. Emana 
uma centelha de esclarecimento mental e um sentimento de liberdade em 
relação às restrições. Seu poder de cura é maior que o do vermelho ou do 
amarelo isoladamente. É uma cor quente. 

Propriedades Terapêuticas 

• É antidepressivo 
• Aumenta o otimismo 
• Tonifica e combate a fadiga 
• Estimula o sistema respiratório e a tireóide 
• Fixa o cálcio no organismo auxiliando na regeneração de fraturas, traumatismos 

musculares, raquitismo ou fragilidade óssea.  
• É energizador e eliminador de gorduras em áreas localizadas, pois regulariza o 

fluxo dos líquidos no organismo. 
• Estimula glândulas mamárias, aumentando a produção do leite após parto. 
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• Facilita a comunicação, já que favorece a expressão e o diálogo entre as pessoas, 
e ajuda na assimilação de novas idéias. 

• Ameniza perturbações emocionais e espirituais que afetam o estômago 

Indicações Para Problemas De Saúde 

Indicado 

• Para combater asma e bronquite 
• Para fortalecer e expandir os pulmões 
• Para controlar e estimular a respiração 
• Para estimular o sistema endócrino 
• Para ajudar a desfazer cistos e tumores 
• Para desintegra cálculos renais, vesiculares e da bexiga 
• Nos casos de falta de vitalidade física e mental 

Contra-Indicado 

• Para pessoas muito sensíveis, por esta cor possuir propriedades que "mexem" 
muito com as emoções induzindo à falta de moderação. 

Aspectos Psicológicos 

• Inova as idéias 
• Facilita o raciocínio para a ação 
• Amplia a visão do simples ao intuitivo 
• Fortalece o corpo etérico e realça as emoções 
• Proporciona sensação de bem-estar, alegria, satisfação, leveza e prazer 
• Equilibra a ação e o pensamento 
• Dispersa pensamentos e sentimentos negativos 
• Ajuda a manter a serenidade psíquica 
• Ajuda a remover inibições, repressões e condicionamentos do passado 
• Inspira muita confiança 

Aspectos Emocionais 

• Auxilia na expansão da mente 
• Aumenta a compreensão e tolerância 
• Torna-se suave, gracioso e cheio de encanto 
• Por ser uma cor intermediária entre vermelho e amarela, pode tornar-se 

agressivo e violento ou intelectual e confiante, dependendo da cor mais 
tonificada. É essencial o equilíbrio 
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AMARELO: 

Simboliza o sol e significa o poder divino, a iluminação e a imortalidade. Representa a 
energia formada pela natureza cósmica que tudo revitaliza e reproduz. Favorece a 
expressão da personalidade, ampliando horizontes, tornando a vida mais empolgante e 
divertida além de favorecer proteção contra solidão e isolamento interior. É a cor da alta 
espiritualidade, e desenvolve a sabedoria, o esclarecimento, o discernimento, afastando 
os medos e incertezas. É a cor predominante no período da manhã, por isso é 
responsável pelo estímulo mental. É a cor da comunicação, a troca e a abertura na 
relação com outras pessoas. Age em tecidos internos. Desenvolve o lado feminino tanto 
no homem como na mulher. Trata-se de uma cor morna, já que está posicionada no 
espectro solar entre os efeitos das cores quentes e o início das cores frias. É a cor da 
vivacidade, da alegria, do desprendimento e da leveza. Produz relaxamento, desinibição, 
brilho, reflexibilidade, alegria espirituosa e espiritualidade. Favorece a expressão da 
personalidade, ampliando horizontes, tornando a vida mais empolgante e divertida. 
Devido o seu efeito estimulante sobre o sistema nervoso, o amarelo pode ser 
considerado como “alimento dos nervos”.  

Propriedades Terapêuticas 

• Fortifica o corpo humano 
• Estimula e revitaliza o sistema nervoso central e muscular 
• Estimula e restaura as células debilitadas 
• Contribui para regeneração de problema ósseo 
• É bom para prisão de ventre 
• Potencializa o fósforo e o sódio 
• Estimula o intelecto 
• Desintegra cálculos 
• Limpa e cicatriza a pele 
• É o melhor antidepressivo 

 

 

Indicações Para Problemas De Saúde 

Indicado 

• Nos casos de amnésia, auxiliando no desenvolvimento da memória 
• Para casos de diabetes, indigestão, hepatite, icterícia, fígado, vesícula-biliar, 

pâncreas, rins, intestinos, espinhas e afecções da pele 
• Para fortalecer as funções do fígado 
• Ótimo para problemas circulatórios de um modo geral, proporcionando controle 

imunológico 
• Para combater vermes e parasitas intestinais 
• Nos casos de exaustão nervosa 
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Contra-Indicado 

• Para pessoas que sejam muito nervosas 
• Nos casos de insônia e diarréia 
• Em casos de febre e inflamações agudas 
• Nos casos de cólera e hipertireoidismo 
• Em estados de excitação mental e alcoólica, por se tratar de uma cor de 

fortalecimento 

Aspectos Psicológicos 

• Estimula o raciocínio lógico e os poderes de racionalizar 
• Melhora o autocontrole 
• Dá uma atitude harmoniosa em relação à vida, favorecendo o equilíbrio e o 

otimismo 
• Ajuda a se conscientizar do seu próprio inconsciente e de tudo que está 

reprimido 
• Um amarelo puro libera as energias bloqueadas, inclusive de autocura 
• Leva a pessoa a tomar decisões 
• Sugere alegria, diversão e descontração 
• Facilita a explanação de idéias e o dom da palavra 

Aspectos Emocionais 

• Proporciona esperança, idealismo, espontaneidade, originalidade e expectativas 
• Traz equilíbrio e discernimento 
• Afasta o medo através da energia do calor e da coragem 
• Ativa a mente ajudando a desfazer mágoas e injustiças guardadas 
• Incentiva o otimismo e a amizade 
• Faz despertar a necessidade de ser amada e admirada 

 

VERDE: 

É a cor da natureza, do equilíbrio, da paz e da harmonia. Portanto, a cor do equilíbrio e 
da harmonia do corpo físico, mental e emocional. É uma mistura de azul e amarelo e 
influencia poderosamente o coração e a pressão sanguínea. Tem também um 
maravilhoso efeito calmante, relaxante e refrescante sobre os nervos e músculos.  É o 
ponto do meio no espectro da luz, partilha, com seus vizinhos do espectro da cor da 
felicidade do amarelo e da tranqüilidade do azul, e nele, temos a representação da vida. 
Digno de confiança, sério, ambicioso de resultados concretos, o verde constrói e 
mantém sólidas fundações para a vida. Restaura a harmonia e sintoniza todo o corpo.  
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Propriedades Terapêuticas 

• Favorece o equilíbrio hormonal 
• Estimula órgãos digestivos 
• É desintoxicante, atuando em toda a área do abdômen: estômago, pâncreas, 

vesícula biliar, fígado e intestinos 
• Tem ação refrescante, relaxante e antiinfecciosa. 
• Alivia a insônia, esgotamento e a irritação 
• É anti-séptico e vaso-dilatador 
• Poderoso antiinfeccioso e isolante (evitando infecções e lesões) 
• Contribui para aliviar problemas mentais ou emocionais 
• Útil nos traumatismos, auxiliando na reabilitação celular 
• Combate o estresse 
• Promove energia de limpeza para o equilíbrio espiritual 

Indicações Para Problemas De Saúde 

Indicado 

• Nos problemas sanguíneos, feridas e infecções 
• Para reduzir a tensão sanguínea 
• Para aliviar as dores de cabeça e a gripe 
• Para estimular a glândula pituitária, que é responsável pelo bom funcionamento 

das demais glândulas 
• Como regenerador dos sistemas digestivo e urinário 
• Para recuperar as áreas ósseas 
• Como auxiliar no crescimento infantil 
• Para tratar cistos mamários 
• Nos casos de câncer (já que o câncer é um desbalanceamento das células, o 

verde pode ser empregado para neutralizar a extrema desarmonia das células 
malignas) 

Contra-indicado 

Não há contra-indicação 

Aspectos Psicológicos 

• É a energia da juventude, do crescimento, da fertilidade e da esperança de vida 
nova 

• Desperta a necessidade de segurança 
• Permite a serenidade psíquica 
• Equilibra os pensamentos 
• Relaxa a mente e o corpo físico 
• Pode também, manter o indivíduo num estado de indecisão 
• Estimula o desejo de nutrir, de ajudar os outros a crescer e a se desenvolver 
• Age como arquiteto e construtor das intuições para o benefício de todos 
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Aspectos Emocionais 

• É estabilizador emocional, tem força equilibradora 
• Age como relaxante emocional 
• Ameniza as perturbações 
• Ajuda a remover os medos 
• É o elo entre o “espírito” e o mundo físico 

 

AZUL: 

É a cor brilhante do céu, da sabedoria e da reflexão, calmante e relaxante. Induz às 
coisas do espírito, à lealdade e à confiança. É uma cor mental altamente espiritualizante. 
É considerada a cor de maior propriedade terapêutica. Nas suas diversas funções, o azul 
é classificado como uma das cores mais importantes do espectro, principalmente por sua 
ação sobre o sistema nervoso central. É uma cor fria e elétrica e tem força de contração, 
pois além de tranqüilizador e calmante também tem efeito estimulador, que não está 
ligado à força física, mas a uma força estimulante espiritual de exaltação. É uma cor que 
traz paz e relaxamento. Estimula a doçura, o equilíbrio, a ternura e a paz de espírito. É 
uma cor fria e elétrica. Com o azul nos afastamos do meramente físico e caminhamos 
para os aspectos espirituais da vida. Como se pode ver no céu e nos oceanos, o azul 
representa a infinidade do ser. Temos no azul um sentimento de profundeza, o temporal 
se perdendo no conforto do eterno. O contentamento espiritual e a alegria são expressos 
pelo azul. Nas profundezas da natureza azul podemos ver as profundezas do eterno 
processo da vida. Nossas superficialidades cedem à fé, à crença interior na verdade da 
realidade. O azul nos inspira momentos de percepção introspectiva, quando 
conseguimos tocar o fundo das coisas com nosso ser interior e nos acalmamos das 
agonias exteriores, frutos de nossa própria criação. 

Propriedades Terapêuticas 

• Adstringente 
• Anticancerígeno 
• Calmante 
• Antiinflamatório 
• Analgésico 
• Antitérmico e refrescante 
• Absorvente de gases em geral 
• Alivia nervos perturbados ou angústia do esforço mental 
• Atua no sistema nervoso, vasos, artérias, veias, ossos, pele e em todo o sistema 

muscular 
• Lubrificante das juntas e articulações 
• Combate o egoísmo e traz a harmonia 
• Equilibra as energias no corpo e baixa o fluxo de energia 
• Atua na limpeza energética, espiritual e orgânica, equilibrando a aura 
• Indutor do sono relaxante 
• Acelera o metabolismo para dar vitalidade 
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Indicações Para Problemas De Saúde 

Indicado 

• Para limpeza do organismo (efeito de desintoxicação) 
• Para inflamação de garganta, tireóide e cordas vocais 
• Nas infecções com febre 
• Na prisão de ventre e espasmos 
• Nos casos de estresse e tensão nervosa 
• Para reumatismo agudo e articulações 
• Nos casos de hiperatividade (também crianças) 
• Em casos de distúrbios do sono 
• Para aliviar dores e cãibras 
• Para problemas de menopausa 
• Para inchaços ou machucaduras de batidas 
• Em casos de queimaduras (em forma de panos e luz) 
• Para controlar e reduzir a supuração 
• Nos casos de prisão de ventre 
• Para diminuir a pulsação cardíaca 

Contra-Indicado 

• Não há contra-indicação 

Aspectos Psicológicos 

• Traz quietude e paz mental 
• Ajuda a mudar os padrões negativos de comportamento, pensamentos obsessivos 

e negativos 
• É associado à idéia de amizade, amor, felicidade, harmonia e higiene 

Aspectos Emocionais 

• Permite a ligação com o Eu Superior (representa a espiritualidade) 
• Proporciona a expansão da consciência 
• Leva à expansão espiritual e relaxamento 
• É a cor da intuição, da paz, da serenidade e das faculdades mentais superiores 
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INDIGO: 

Resulta da mistura do azul com uma pequena quantidade de vermelho. Possui um efeito 
dissipador, relaxante das tensões e, ao mesmo tempo, se encarrega de energizar o corpo 
físico. O índigo tem um efeito tônico e vitalizante. Traz a capacidade de ampliar a 
compreensão, fazendo o intercâmbio entre os conhecimentos mais elevados da vida 
terrena e a espiritual. Essa cor cria em nós uma sensação de calma, acabando com a 
agitação interior da vida. Promove profunda visão e sentimento da verdadeira realidade 
da vida, por ser o raio da espiritualidade, da devoção, intuição e dedicação que 
governam nossos sentidos. 

Propriedades Terapêuticas 

• Poderoso anestésico 
• Ação coagulante 
• Purificador da corrente sangüínea 
• Em qualquer problema de ouvido, nariz e garganta 
• Estimula os cinco sentidos e a intuição 
• Limpa as correntes psíquicas 
• Diminui a excitação mental 
• Facilita o processo de renascimento e formação das células 
• No tratamento de quaisquer doenças oriundas de emoções 

Indicações Para Problemas De Saúde 

Indicado 

• Para resfriado e sinusite 
• Infecções do ouvido 
• Inflamações dos olhos, catarata, glaucoma e cansaço ocular 
• Afecções do nariz 
• Nas nevralgias 
• Para dores em geral 
• Em casos de ferimentos e sangramentos 
• Nas moléstias dos pulmões, asma e dispepsia 
• Para tonificar os músculos em geral 

Contra-Indicado 

• Não há contra-indicação 

Aspectos Psicológicos 

• Clareia e limpa as correntes psíquicas do corpo 
• Purifica e estabiliza moléstias mentais graves como obsessão e psicoses 
• Ajuda a expandir a mente consciente até a interação com a mente cósmica 
• Aumenta a lucidez ampliando a capacidade da consciência 
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• Purifica e estabiliza qualquer parte do corpo afetada por tumores e repressões 
mentais ou emocionais 

• Ajuda na liberação dos medos e inibições 

Aspectos Emocionais 

• Tem poder de reformas interiores em todos os níveis do ser 
• Aptidão prática 
• Controla as energias do indivíduo 
• Remove as obsessões 
• Dissipa o medo, anulando os pavores e frustrações 

 

VIOLETA: 

É o “raio do poder” por coordenar a mente superior à consciência cósmica. Situado na 
extremidade do lado espiritualmente orientado do espectro, fascina através de sonhos, 
visões e inspirações. Esta cor é a mais alta vibração de todos os raios cósmicos de 
energia. Exerce função calmante sobre o coração e purifica o sangue. Em termos 
psicológico este é o “raio de luxo” que tem um maravilhoso efeito curativo. Na filosofia 
oriental, é quem governa o centro da cabeça, sendo chamado por eles de “lótus de mil 
pétalas”. É uma cor inspiradora e espiritual por ser a cor da divindade e da dignidade. É 
a mistura do vermelho mais o azul e mantém as propriedades das duas: embora seja uma 
cor distinta, tenta unificar a conquista impulsiva do vermelho com a entrega delicada do 
azul. É a cor preferida das pessoas imaturas ou em processo de busca de sentido 
espiritual para suas vidas. O amarelo é a cor complementar do violeta na cromoterapia, 
e ambos precisam estar juntos para provocar poder e sabedoria. É o raio que pode 
restaurar a paz e a calma. É a cor que indica a mente livre de preconceitos, capaz de 
considerar a Vida e o Universo sem dogmatismos, observando o passado e o futuro com 
exatidão, com consciência de que a vida é eterna e está sempre em evolução.  

Propriedades Terapêuticas 

• Ação calmante e purificadora do sangue 
• Elimina toxinas 
• Estimula a produção de Leucócitos 
• Equilibra o sistema imunológico 
• Bom nos casos de pneumonia, tosse seca e asma 
• Sedativo dos nervos motores e sistema linfático 
• Depressor cardíaco 
• Cauterizador das infecções e inflamações 
• Diminui a irritação 
• Reduz medos e angústias 
• Proporciona transmutação do desejo 
• É muito indicado para meditações e mentalizações 
• Controla a fome excessiva quando provocada por ansiedade 
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Indicações Para Problemas De Saúde 

Indicado 

• Para moléstias mentais 
• Ótima para os casos de estresse 
• Bom nos casos de pneumonia, tosse seca e asma 
• Para deter a progressão de tumores (câncer) 
• Em estados nervosos 
• Nos casos de reumatismo, tumores e meningites 
• Nas dores ciáticas 
• Em irritações da pele 
• Para queimar ou cauterizar feridas 
• Nas afecções dos rins e bexiga 
• Incontinência urinária 
• Em casos psicóticos 

Contra-Indicado 

• Evitar em retardados mentais 
• Em pessoas com desequilíbrio espiritual e reencarnatório 

Aspectos Psicológicos 

• Proporciona equilíbrio da mente, silêncio e paz interior 
• Realça a individualidade 
• Purifica e limpa as impurezas no nível mental do ser 
• Estabiliza a expressão 
• Tem efeito curativo sobre as manifestações neuróticas 
• Eleva a auto-estima e auto-avaliação 
• Ë considerado um raio purificador de idéias 

Aspectos Emocionais 

• É a cor dos ideais mais elevados, da sensibilidade, da inspiração e da intuição 
• Aumenta a dignidade e o respeito próprio 
• Limpa, purifica e sutiliza nossas emoções 
• Elimina o ódio, a cólera e a irritabilidade 
• Diminui o ciúme, o medo e a angústia 
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FORMAS DE TRATAMENTO CROMATERÁPICO 

Mulheres percebem mais cores que os homens 

Um grande número de mulheres enxerga mais cor do que os 
homens, devido a uma transformação no gene envolvido na 
percepção da cor vermelha nas células da retina. 

Os olhos interpretam a energia luminosa (a que vem do sol) como cor. Mas cada uma 
das sete tonalidades do arco-íris é, na realidade, uma onda energética de tamanho 
diferente. A Vermelha é a mais comprida; A Violeta, que fica no outro extremo da 
escala de cores, a mais curta. Entre elas estão a laranja, amarelo, verde, azul-claro e 
azul profundo. Gostar dessa ou daquela cor é questão de preferência pessoal. Mas usá-
las nas roupas, na maquiagem, na decoração ou no tratamento, com banhos de luz - 
pode ter implicações no humor e na saúde. Pelo menos é o que acreditam os 
cromoterapeutas. Uma cor pode afetar você de maneira positiva ou negativa. 

 
Antes de começar qualquer tratamento deve-se escolher qual a cor com a qual prefere 
trabalhar e que pode lhe ajudar da melhor maneira – não importa o método que estiver 
usando. Talvez até saiba, de modo intuitivo, qual a cor que terá o maior efeito sobre sua 
pessoa. Se tiver dúvidas, poderá achar a sua cor por meio de “testes” ou exercícios 
simples. No entanto poderá acontecer também que várias cores lhe agradem – neste caso 
trabalhe com várias cores. 
 
Um exercício muito recomendável, que lhe mostrará com rapidez e segurança qual a cor 
e como age sobre sua pessoa, é o seguinte: sente-se em frente a um espelho no qual só 
possa ver o seu rosto profundamente iluminado, Peça que outra pessoa lhe envolva com 
panos de diversas cores e observe cada vez a mudança de expressão do seu rosto. Preste 
especial atenção aos seus olhos e aos cantos de sua boca. Pergunte a si mesmo com qual 
cor o seu rosto mais lhe agrada. Esta será a cor que mais necessitará atualmente. 
 
O tratamento se torna mais eficiente quando o paciente se dispõe às aplicações no 
mínimo três vezes por semana. O tempo de aplicação e a duração do tratamento serão 
determinados pelo profissional de acordo com as necessidades de cada paciente. 
 
Independentemente da queixa trazida pelo paciente, deve-se tratá-lo como um todo, ou 
seja, mente-corpo-espírito. 
  
Ë importante, antes do início do tratamento, verificar os chacras para avaliar o tipo de 
energia que se concentra nele, pois tanto o excesso como a falta de energia são 
prejudiciais ao paciente, acarretando danos físicos e emocionais. Assim sendo, é 
essencial que se faça uma limpeza dos chacras. 
 
É importante e recomendável, além de todo um referencial energético e emocional, ter 
como base o diagnóstico da medicina tradicional.  
 
O ambiente de aplicação também deverá ser especial, com pouca iluminação, bem 
arejado, confortável, tranqüilo, com fundo musical suave, visando a harmonização do 
ambiente. 
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No tratamento cromoterápico, podemos utilizar várias técnicas como fonte de cura ou 
harmonização: 

• Luz do espectro solar 
• Luz de lâmpadas coloridas 
• Água solarizada 
• Mentalização das cores 
• Respiração de cores 
• As cores e a música 
• A cor no meio ambiente 
• Contato com a natureza 
• Alimentação natural 
• Cores nas roupas 
 
  

LUZ DO ESPECTRO SOLAR 
 
A luz do sol é considerada o combustível da vida, da saúde física e mental, pois contém 
tudo que o corpo precisa para se manter saudável. 
 
A exposição aos raios solares no período da manhã traz vitalidade ao organismo, 
promove o fortalecimento e o crescimento. 
 
A energia do sol é importante e pode ser captada de diversas formas como pela 
exposição, pela meditação, visualizando-se a cor dourada ou amarelo-alaranjada, pela 
solarização da água entre outras. 
 

LUZ DE LÂMPADAS COLORIDAS 

Os banhos de luz colorida pertencem aos métodos mais cômodos de cromoterapia. Em 
todos os casos devem ser executados regularmente por, no máximo, 45 minutos por dia.  

No caso do tratamento no local da lesão, a técnica utilizada é um bastão com bocal para 
lâmpada de 25Watts com a cor estabelecida na tabela de tratamento. Aplica-se em 
movimentos circulares, sentido horário, numa distância de 5cm da pele. Essa exposição 
deve ser por um período de 5 minutos, uma vez ao dia, até o desaparecimento dos 
sintomas. Ou, iluminar um aposento com uma lâmpada de 75W com a cor desejada, 
como única fonte de luz. Se esta luz parecer muito fraca, poderá usar várias lâmpadas da 
mesma cor. Deverá ficar exposto por, no máximo 45 minutos por dia ao banho de luz de 
uma determinada cor. 

O que fazer durante o banho de luz é de menor importância: poderá ler, escrever, deitar 
para relaxar, meditar sobre a cor e até cozinhar. Neste caso, uma parte das vibrações da 
cor será repassada aos alimentos, o que faz com que o tratamento seja reforçado pela 
alimentação. Em nenhuma hipótese deverá usar roupas pretas, pois a cor preta engole 
todas as cores, servindo de escudo contra a luz colorida. Roupas brancas, ao contrário, 
parecem servir de reforço, já que apresenta permeabilidade à luz colorida e suas 
vibrações.  
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Pessoas hipertensas ou com taquicardia devem substituir a luz vermelha pela de cor 
laranja. O vermelho eleva a pressão do sangue ao passo que a cor laranja estimula e 
eleva a pulsação, sem aumentar a pressão sanguínea. Os raios infravermelhos não 
devem ser usados nunca. Usar a luz de bulbo verde ou azul em vez de índigo. 

Como coadjuvante do tratamento, a alimentação natural tem sua devida importância na 
harmonização do nosso sistema. Para isso, devemos selecionar alimentos que têm sua 
cor relacionada com o seu tratamento cromoterápico.  

Exemplos: 

- Aplicação da luz azul para problema muscular e articulações. 

- Aplicação de luz amarela para tratamento do fígado 

- Luz verde para infecções 

 

ÁGUA SOLARIZADA 

Para essa técnica utilizamos um copo, garrafa, ou recipiente de vidro transparente, e 
neste, colocamos água potável, envolvendo-o com papel colorido (na cor recomendada 
conforme tabela de tratamento). 

A exposição ao sol deverá ser de, no mínimo, 4 horas, para que a água possa ser 
carregada com a energia solar refletida pelo papel colorido.  

Deverá ser tomado dois copos de água carregada ao dia, sendo um pela manhã em jejum 
e o outro à noite antes de dormir. A duração desta técnica de tratamento estendesse até a 
melhora do sintoma. 

A água irradiada pode ser conservada por um período de uma semana a dez dias. No 
caso do recipiente com os raios vermelhos, a água precisa ser trocada a cada dois dias 
na estação quente e a cada dez dias no inverno. 

 

MENTALIZAÇÃO DAS CORES 

A meditação é uma ótima prática para se obter resultado eficiente e desejado dentro 
daquilo que se baseia num tratamento cromoterápico. 

Se você tiver uma certa facilidade em visualizar mentalmente as cores do espectro, 
poderá ser feita essa mentalização no respectivo local ou órgão pelo prazo de 30 
segundos duas vezes ao dia. 

Caso não tenha facilidade, o método mais fácil de aprender a visualizar cores é escolher 
um objeto colorido, olhar atentamente para ele, fechar os olhos e continuar a imaginar 
esse objeto com a maior nitidez possível. Finalmente permita que o objeto se desmanche 
e que a impressão da cor se espalhe. É importante que se encontre num estado de 
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concentração tranqüila. Portanto relaxe antes de começar com a visualização, acomode-
se confortavelmente e desligue-se por algum tempo; tente a seguir pensar só naquela cor 
por cerca de dez minutos. 

 

A RESPIRAÇÃO DE CORES 

Outro método consiste em “respirar” cores. Sente diante de uma janela aberta, relaxe e 
basta imaginar uma cor que esteja necessitando num determinado momento e, ao 
inspirar, imagine-se preenchendo os pulmões com a vibração dessa cor, com o ar que 
entra, e espalhando-a através deles para o corpo ou local afetado. 

Ao expirar, imagine que os efeitos das energias nocivas para o organismo vão sendo 
expelidos do seu corpo. Isso ajuda a restabelecer o equilíbrio e a harmonia desejados. 

Inspire durante um certo tempo, retenha o ar durante o mesmo tempo e mantenha a 
expiração durante o mesmo período de tempo. 

É conveniente ir aumentando o período na medida em que a vitalidade aumenta. Ex: 
inspirando durante a contagem de um a quatro, retendo a respiração durante o tempo 
de um a quatro e exaltando o ar no mesmo intervalo de contagem. Aumenta-se 
a contagem na medida em que as condições permitirem.  

A respiração colorida é mais bem executada antes ou depois do café da manhã ou, 
ainda, após a refeição da tarde – nunca como a última coisa do dia. 

Pode-se visualizar os três primeiros raios (vermelho, laranja e amarelo) como fluindo 
da terra. As últimas três (azul, índigo e violeta) provenientes do ar. O raio verde pode 
ser visto fluindo do horizonte. 

 

AS CORES E A MÚSICA 

Cada cor tem um tipo de irradiação, uma amplitude de ondas com várias freqüências 
vibratórias. 

De acordo com a freqüência ondulatória, encontramos, além de outros elementos, as 
notas musicais que emitem cores, e que essas, por sua vez, alteram sentimentos e 
emoções. 

Portanto, a música também é muito eficaz no tratamento da cromoterapia, observando-
se sempre as ondas sonoras provocadas por elas. As influencias das notas com suas 
cores correspondentes atuam diretamente no estado físico, mental e espiritual de uma 
pessoa. 

Diante da correspondência entre as notas musicais e as cores, ou seja, cada nota musical 
emite uma freqüência de cor diferente, vemos o exemplo abaixo: 
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Dó = Vermelho 

Ré = Laranja 

Mi = Amarelo 

Fá = Verde 

Sol = Azul 

Lá = Índigo 

Si = Violeta 

 

A COR NO MEIO AMBIENTE 

A cor do nosso meio ambiente diário tem uma influência enorme sobre o nosso estado 
de espírito. A cor do nosso ambiente de moradia e de trabalho age não somente porque a 
enxergamos, mas principalmente por causa das vibrações que ela emite. 

Além disso, é importante sobre qual cor dirigimos nosso primeiro olhar de manhã e o 
nosso último à noite. Se enxergarmos uma cor azul, as vibrações desta cor terão um 
efeito calmante imediato sobre nós. 

Se tender ao nervosismo e à inquietação, necessitará de muitas cores frias na sua 
moradia ou no seu ambiente de trabalho. Se, no entanto tender a estados de abatimento, 
de desânimo e depressivos, deverá rodear-se com a maior quantidade possível de cores 
quente, como amarelo, vermelho e laranja. 

Para alcançar calma, paz e harmonia no próprio ambiente de trabalho e moradia, é 
recomendável usar fundamentalmente tons de verde e de azul. 

Para trabalho mental e criativo, os preferíveis são os tons de amarelo, pelo qual se 
recomenda objeto dessa cor sobre a escrivaninha. 

A cor laranja proporciona conforto quente e aconchegante. 

Um verde suave ou puxando para o amarelo no ambiente pode proporcionar harmonia e 
criatividade simultaneamente. 

O marrom elimina a fadiga e estabiliza o humor, daí ser recomendado para as salas de 
trabalho.  

Em casa, o vermelho deve ser usado com moderação. Caso contrário pode gerar estados 
de impaciência e ansiedade. O verde em casa tem efeito equilibrante: não estimula, nem 
relaxa demais. 
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Quando desejar decorar um aposento, pense se deseja que tenha a aparência de maior ou 
menor. O vermelho, laranja e amarelo fazem com que um aposento pareça menor; ao 
passo que o branco, azul e índigo dão-lhe a impressão de ser maior. O verde o mantêm 
em sua proporção correta.  

 

CONTATO COM A NATUREZA 

As cores fazem parte de nossa vida desde o nascimento.  

Como nosso corpo físico está estritamente ligado ao nosso campo mental, faz-se 
necessário que esvaziemos a mente do estresse diário, para tanto, o contado com a 
natureza é uma fonte benéfica para a tranqüilidade da mente e harmonização do corpo. 

Você consegue imaginar um mundo em preto e branco? 

Assim como pela falta de ar, nosso corpo morre, pela falta de cor, nosso ser adoece... 

Abra os olhos, olhe atenciosamente à sua volta!  

Que prazer podermos ver o mundo com seus incontáveis matizes de cores!  

• Olhar na direção do horizonte e enxergar os tons de laranja, amarelo e lilás do 
pôr-do-sol; 

• Acompanhar as diversas tonalidades do verde das matas, das florestas e 
capoeiras; 

• Erguer os olhos para o alto e encontrar de frente com o azul do céu, brincando 
com o branco das nuvens em diversos formatos; 

• Chegar perto da fogueira da festa junina e enfrentar o vermelho do fogo, quente 
e estalando na madeira que arde; 

• Olhar além da fogueira e observar os limites das áreas iluminadas pelas chamas 
em contraste com o negro das sombras; 

• Os cabelos apresentando o branco do tempo corrido; 
• A plumagem dos pássaros; 
• O azul profundo do mar. 

 

 

Instituto Poder da Mente
www.crescimentoesabedoria.com.br

Apostila gratuita



 22

 

ALIMENTAÇÃO NATURAL 

 

Para manter a resistência e a saúde, muitas vezes já é suficiente ingerir com 
regularidade alimentos nas cores básicas: verde, vermelha, azul e amarela. 

Quando se trata de alimentação, quanto mais colorida, mais nutritiva. As pesquisas 
mostram que quanto mais diversificadas as cores dos alimentos que compõem um 
cardápio, maiores as chances de se obter uma refeição balanceada, com boa variedade 
de fontes nutricionais. Descobertas científicas mais recentes provam que alimentos 
ajudam a combater os sintomas da TPM (tensão pré-menstrual), a prevenir o câncer e as 
doenças cardíacas, a manter o corpo em forma e a viver mais, entre outros benefícios. 

Os alimentos e suas vibrações coloridas: 

• Alimentos de cor vermelha, laranja e amarela têm efeito alcalino. 
• Alimentos verdes não são nem alcalinos nem ácidos: são neutros. 
• Alimentos de cor azul, índigo e violeta têm efeito ácido. 

Alimentos Vermelhos: beterraba; repolho roxo; cereja; berinjela; cebola roxa; 
pimenta; rabanete; morango; tomate; maçã; melancia; cará (inhame); agrião; espinafre; 
pimentão vermelho; uvas; todas as frutas, vegetais e legumes de pele ou casca 
vermelha; carne e alimentos que contenha ferro. 

Devem ser ingeridos de modo especial por pessoas depressivas. 

Alimentos Laranja: cenoura; laranjas; abóboras; milho; damascos; tangerinas; 
pêssegos; mamão; nabo sueco; todas as frutas e legumes de pele ou casca cor de laranja. 

Alimentos Amarelos: damascos; cenouras; milho (cereais); manga; melão; abricó; 
limão; laranja; cebola; pêssego; mamão; jerimum; tangerina; nabo; tutano; pimentão 
amarelo; frutas de casca amarela; hortaliças amarelas; manteiga e gemas de ovos.  

Alimentos Verdes: uvas; azeitona; pimentão; repolho; vagem; brócolis; espinafre; 
hortaliças verdes e frutas dessa cor. 

Alimentos Azuis: ameixas; uvas; repolho roxo; amoras; aspargos; batatas; pêra; 
frango; peixe e vitela.  

Alimentos Índigos: são os mesmos descritos em alimentos azuis e violeta. 

Alimentos Violeta: berinjelas; brócolis-vermelho; beterraba; uva moscatel; amoras 
pretas e azeitonas pretas.  
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DIETA CROMOTERAPEUTICA 

COMO EMAGRECER OU ENGORDAR PELA COR 

A PERDA DE PESO ATRAVËS DA COR – O excesso de peso é conseqüência do 
desequilíbrio entre os raios vermelhos e azuis que o corpo extrai dos alimentos e outras 
fontes, ou seja, o corpo está intoxicado de raios azuis e carente de raios vermelhos.  

PARA EMAGRECER deve-se acrescentar raios vermelhos ao corpo.  

Deve-se seguir quatro passos: 

1. Exponha o corpo a um banho de luz vermelha.  
2. Coma alimentos ricos de raios vermelhos, amarelos e laranjas do espectro. 
3. Beba água solarizada vermelha.  
4. Visualize o vermelho e em seguida direcione o uso da respiração de cor através 

da meditação. Neste caso deve-se: 
• Respirar profundamente e regularmente. 
• Visualizar por dois minutos os raios brancos entrando no corpo pela 

cabeça e pelos pés varrendo o seu corpo por dentro e por fora. 
• Depois, o mesmo tempo, visualize os raios vermelhos fluindo da terra, 

penetrando pela sola dos pés e subindo em ondas até o topo da cabeça. 
• Em seguida, concentre-se nos raios brancos entrando no corpo pela 

cabeça e pelos pés por cinco minutos, deixe a energia radiante banhá-lo.  

Assim, estará num estado de equilíbrio e harmonia entre os raios vermelhos e os 
azuis. 

O GANHO DE PESO ATRAVÉS DA COR – A magreza é fruto do desequilíbrio entre 
os raios vermelhos e os azuis. O corpo está saturado de raios vermelhos e subnutrido de 
raios azuis. 

PARA ENGORDAR deve-se utilizar os raios azuis. 

São quatro os passos para se adquirir peso. 

1. Exponha o corpo a um banho de luz azul índigo. 
2. Coma alimentos ricos de raios azuis. 
3. Beba água solarizada azul.  
4. Visualize o azul, depois direcione o uso da respiração da cor através da 

meditação através de quatro passos: 
• Respire profundo e regularmente. 
• Visualize por dois minutos os raios brancos fluindo para a cabeça. 
• Visualize raios azuis fluindo na moleira e projetando-se pelo 

corpo abaixo por apenas dois minutos. 
• Em seguida, concentre-se na luz branca e deixe a energia cósmica 

banha-lo por cinco minutos tendo, assim, os raios vermelhos e 
azuis em harmonia. 

Instituto Poder da Mente
www.crescimentoesabedoria.com.br

Apostila gratuita



 24

AS CORES E AS ROUPAS 

Quando se decidir pela cromoterapia, deve-se aumentar o efeito do método escolhido 
por meio da cor da roupa, que terá que ser correspondente. 

De modo geral, as cores de nossas roupas agem mais sobre nossas emoções do que 
sobre nossa saúde física, e isso se deve ao fato de que a cor refletida pelas roupas é de 
intensidade nitidamente inferior à luz do sol ou à de uma lâmpada de cromoterapia. 

As cores vivas e quentes deveriam ser usadas durante o inverno, e as cores berrantes, 
que os extrovertidos preferem, deveriam ser as roupas dos melancólicos, para 
harmonizar o temperamento. 

A cor da roupa, principalmente da roupa de baixo, apresenta efeitos intensos 
especialmente por ficarmos constantemente e por períodos prolongados em contato com 
a mesma. 

Roupas de baixo vermelha, laranja ou amarela serve de coadjuvante no tratamento de 
depressão. A cor preta protege a pessoa contra influências indesejáveis – bem como a 
cor branca – por irradiar autoridade e inacessibilidade. Ambas são consideradas cores 
distintas. Às pessoas retraídas devem usar roupas em tons de amarelo. Quem usar 
roupas vermelhas sempre parecerá ter mais vivacidade, sempre irradiará uma certa 
juventude. 

BRANCO: Vestir branco quando necessitar de paz, calma e sentir necessidade de estar 
limpo, puro. Pois permite que os outros o vejam tal como é, como se você fosse 
transparente. Provoca irradiação e absorção de energias contínuas. A roupa branca nos 
incita a jovialidade, ao contentamento, gera atmosfera que transcende o ambiente, 
podendo penetrar e alegrar a alma. 

VERMELHO: Vista vermelho quando precisar de coragem, força de vontade ou de 
atrair alguém. É um estímulo sexual, sensual e muito atraente. Aconselhado para 
pessoas com pouca vitalidade, porém sadias. Em competições esportivas e para quem 
quer ser visto. 

 LARANJA: Simboliza a cordialidade e a prosperidade. Use roupas desta cor para obter 
sucesso monetário. É a cor da felicidade e de novos empreendimentos. É bom usá-la 
quando se está procurando emprego. Provoca descontração no corpo, causa serenidade 
no pensar, aumenta o desejo sexual, faz o usuário sentir-se bem e otimista. Deve ser 
usada por pessoas com depressão. Para quem precisa manter a autoridade, não é 
adequada. 

AMARELO: Quando necessitar tonificar o sistema nervoso, para estimular a intuição e 
atrair o dinheiro. Favorece as pessoas pequenas. Transmite alegria e atrai a atenção, o 
que permite destaque entre as demais pessoas. Causa sensação de estar radiante, jovial, 
alegre, porém não passa segurança, firmeza nem estabilidade.  

VERDE: Para ganhar presentes, para diminuir seu estresse, quando se procura 
emprego, pois é a cor que atrai bens materiais, oportunidades e prosperidade. 
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Recomendada para pessoas hiperativas, pois permite permanecer nesse estado por mais 
tempo sem sentir estresse. 

AZUL: Para obter harmonia e tranqüilidade. Absorve e neutraliza energias negativas. 
Proporciona bom apoio para as pessoas que são facilmente envolvidas, têm uma 
aparência jovem e arrojada não dominante, e é calmante das tensões nervosas. Serve 
para encontrar calma, paz e abrir-se aos outros. Mas, cuidado, o uso constante do azul 
provoca cansaço e indigestão crônica.  

VIOLETA: Para buscar inspiração e imaginação. Proporciona envolvimento de paz e 
amor, sem ansiedade, aumenta a sexualidade, estimula o interesse sem preocupação, 
autoridade, bom para preces e concentração. Extremamente contra-indicado para 
pessoas com depressão. 

ROSA: Use para encontrar a felicidade e obter a simpatia. É a cor do amor e da união 
entre dois seres que se amam. Ótima para combater a tristeza, angústia e depressão. 

PRETO: É o símbolo da ausência de luz e de cor, do erro e do mal. Mas 
significa também prudência, sabedoria e tristeza.Use para obter elegância e 
para afastar invejosos. Protege contra influências indesejáveis. Funciona como isolante - 
impede a troca de energia. Para os momentos de depressão, o preto deve ser esquecido 
até que as coisas melhorem. O uso de roupa preta representa o desejo de manter-se 
misterioso.  

A roupa preta usada com muita freqüência tende a esconder os traços mais atraentes do 
rosto, dá ar desanimado, deixa os olhos sem brilho e o indivíduo sem vitalidade. 

CINZA: Mistura do preto com o branco. É a cor da autonegação. Talvez, de acordo 
com estudiosos, seja a mais negativa de todas as cores. Representa a timidez, a 
indecisão e a incerteza. Induz à fuga da responsabilidade e não permite o envolvimento 
com outras pessoas. O cinza representa o tédio, a tristeza, o desânimo, a decadência, o 
aborrecimento, a carência vital etc. Jamais se deveria usar roupas com este tom. 

 MARROM: É a cor da integração e do oferecimento. Associa-se a outono, doenças, 
terra, melancolia e orações. É a cor da contenção; usado em excesso, provocaria 
bloqueio energético. Cor da materialidade, do amor infernal.  O marrom 
transmite insegurança, atrai pensamentos e críticas negativas. Não é 
indicado para pessoas tímidas ou emocionalmente dependentes. É bom 
evitar o uso de roupas desta cor de forma geral principalmente nos momentos de 
depressão.  

CO LO RI DA / ES TAM PA DA: Favorecem a alegria e o bom humor. 

DOURADA: Para proteção e fortalecimento espiritual. É uma cor nobre, ligada ao afeto 
e ao amor. O dourado nos transporta para o cosmo numa contemplação de alegria e 
amor fraternal. 

PRATA: Para obter desenvolvimento psíquico-espiritual. É uma cor ligada a lua e ao 
mundo espiritual. Também ao inconsciente na psicologia. 
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AS CORES E A PERSONALIDADE 

As cores influenciam a personalidade, de acordo com a preferência por uma delas. A 
primeira cor de preferência refere-se aos aspectos da personalidade real, ou seja, como o 
indivíduo se mostra para os outros; a segunda cor de preferência refere-se aos objetivos 
da vida, ou seja, o que se almeja da vida; e a cor de que o indivíduo não gosta refere-se 
às frustrações da vida.  

Psicólogos que estudam as cores acreditam que estas escolhas tenham relação com 
nosso estado de espírito e com nossa personalidade e, que mudam de acordo com o 
momento emocional do indivíduo.  

 

Aspectos da Personalidade de Acordo com a Preferência 

 

O BRANCO: Refere-se à área sexual. A pessoa que tem grande bloqueio na área 
sexual, preocupação excessiva com limpeza, sensação de pecado, prefere usar o branco. 
Também tem dificuldades de afeto. Tem sonhos e objetivos concretos na vida. É 
ciumenta e não reage às contrariedades com muita leveza. É uma pessoa diferente e, por 
vezes, as pessoas têm-na como um ser superior.  
 
O VERMELHO: Refere-se a pessoas de personalidade guerreira, combativas, que 
gostam de mudanças, destemidas. É alegre, afável e despreocupada. Às vezes gosta de 
implicar, mas está sempre apaixonada e gosta de ser amada. É simpática com as pessoas 
e gosta dessa maneira de ser. Gosta de pessoas com quem consegue falar facilmente e 
sente-se bem na sua companhia. São pessoas elétricas. Tem a ver com a força. A pessoa 
que tem o vermelho fortemente acentuado em seu ser é individualista. 
 
O LARANJA: A característica principal de quem prefere essa cor é a de transição, pois 
se refere a um momento de mudança, de transformação. Geralmente a preferência pelo 
laranja ocorre por períodos muito curtos. Essas pessoas são extremamente sensíveis, 
delicadas e otimistas. É responsável pelas suas ações e sabe como lidar com as pessoas. 
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Tem sempre objetivos e é competitiva. No que toca à amizade, tem dificuldade em 
confiar em alguém, mas assim que trava a amizade certa entrega-se totalmente. 
 
O AMARELO: É a cor da vida. São preferidas por pessoas otimistas, alegres, 
idealistas, sonhadoras, com alma de artista, fraternas, ligadas à comunidade e à 
sociedade. É doce e inocente. As pessoas confiam em si e lidera as relações. Consegue 
ter a decisão certa na melhor altura. Está sempre a sonhar com uma relação muito 
romântica. 

O VERDE: São pessoas boazinhas com tudo e com todos, mas interesseiras, esperam 
retorno por tudo o que fazem. Sabem fazer amizades, viver em sociedade, em 
comunidade, mas sempre com segundas intenções. Não é propriamente uma pessoa 
tímida e às vezes magoa os outros com as suas palavras. Gosta de amar e de ter as 
atenções da pessoa amada. Na maioria das vezes está sozinha, à espera da pessoa ideal. 

O AZUL: Pessoas conservadoras, dificilmente muda de opinião e não gosta muito de 
mudanças nem de coisas novas. Tem uma fraca auto-estima e é bastante irritável. Tem 
um espírito artístico e gosta de sentir-se apaixonada, mas deixa fugir o amor, pois ama 
com a cabeça e não com o coração. 
 
O VIOLETA: São pessoas que têm necessidades de ser reconhecidas, ou pelo menos 
têm a intenção de ser notadas. É uma pessoa misteriosa. Nunca é egoísta e interessa-se 
facilmente pelas coisas. Os seus dias podem ser felizes ou tristes, dependendo do seu 
estado de espírito. É popular entre os amigos, mas tem por vezes atitudes impensadas e 
esquece as coisas com facilidade. 
 
O ROSA: A característica principal das pessoas que preferem o rosa é que são pessoas 
ternas, amorosas, mas com dificuldades de expressar esses sentimentos. Está sempre a 
dar o melhor de si e gosta de ajudar as pessoas, preocupando-se com elas. Contudo, é 
difícil sentir-se satisfeita. São pessoas que gostariam de agasalhar a todos, mas não o 
demonstram temendo a rejeição. Tem pensamentos negativos e, tal como nos contos de 
fadas, aspira por um amor romântico.  
 
O PRETO: São pessoas distantes, reservadas e autoritárias, que não aceitam o tipo de 
sistema em que vivem, seja familiar, econômico ou social. Rejeitam, por tanto, causas 
exteriores. Também são idealistas e amorosas, mas não demonstram seu amor, por 
medo de serem magoados. É uma pessoa corajosa e gosta de desafios. Mas não gosta de 
mudanças na sua vida. Assim que toma uma decisão, a mantêm durante muito tempo. A 
sua vida amorosa é também estimulante e, de certo modo, original.  

O CINZA: São pessoas num momento de grande insatisfação na vida, e cuja aparência 
pode até ser agradável, mas estão muito tristes. Sentem-se pressionadas afetivamente e 
infelizes, mas nem sempre demonstram. É uma pessoa atraente e muito ativa. Nunca 
esconde os sentimentos e exterioriza tudo o que vai dentro de si. Mas às vezes é egoísta. 
Quer dar nas vistas e não gosta de ser tratada com desigualdade. Consegue melhorar os 
dias dos outros, pois sabe bem o que dizer na altura certa e tem bom sentido de humor. 

O MARROM: Significa a capacidade que o individuo tem para lidar com dinheiro. São 
cabeças de família, fazem tudo com alegria, só que não se envolvem afetivamente. Não 
são pessoas afetivas. O marrom e seus derivados refletem valores e posturas 
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tradicionais. É inteligente e sabe o que está certo. Gosta de fazer as coisas à sua 
maneira, mas por vezes pode causar distúrbios e menosprezar a identidade dos outros. 
Mas, no que toca ao amor, é uma pessoa paciente. Assim que encontra uma pessoa que 
gosta é difícil encontrar outra que goste ainda mais. 

O DOURADO: Sabe muito bem o que está bem e o que está mal. É uma pessoa alegre 
mas de difícil trato. É para si difícil encontrar quem procura, mas assim que isso 
acontece não vai conseguir apaixonar-se outra vez durante muito tempo. 
 
O PRATA: É uma pessoa imaginativa e tímida, mas gosta de novas experiências. Gosta 
também de propor desafios a si própria. Aprende com facilidade e gosta de atingir tudo 
o que é difícil. A sua vida amorosa é normalmente difícil e confusa. 

O ESTAMPADO / COLORIDO: é a mistura de cores. A preferência pelo estampado 
ou colorido indica adoração pela vida. São pessoas de personalidade vibrante, mas que 
tem altos e baixos.  

 

CORES VIVAS em geral representam extroversão, leveza e vivacidade. 
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