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Aquela comemoração como estávamos habituados para o Reveillon 
não será possível esse ano. Mas você pode se produzir para ficar na 
sala sim! Para quem acredita no poder das cores, listei seus significa-

O verde é uma cor vibrante que nos trás es-
perança e conforto. Lembra da nossa mãe natu-
reza e acaba trazendo a calmaria. Peças fluidas 
com tons mais claros são as escolhas perfeitas 
para a ocasião

Preto é cor para receber o ano novo sim! Ele 
trás a elegância, independência e poder. Apos-
te em um pretinho nada básico para 2021.

Laranja é uma das cores mais usadas nes-
sa estação. Para a virada você não precisa de 
mais nada, pois todos vão saber que você quer 
somente alegrias e alto astral para 2021. 

O azul remete a tranquilidade e equilíbrio 
que esperamos para o próximo ano. 

Relacionado ao romantismo e ao amor, o 
rosa, vibra positivamente e demonstrar afeto, 
amor e carinho pelo outro.

O vermelho não é somente para o natal, mas 
no ano novo ele trás o charme e a vibração do 
amor. Mais amor, por favor!
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Amarelo é uma cor que vibra e que além de 
acreditarmos que nos trás o dinheiro ainda nos 
remete ao sol e luz. Ótimo para quem espera 
um ano repleto de conquista e sucesso.
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Chegamos ao fim de mais um ano, 2020 
em especial nos marcará profundamente. O 
mundo parou, nos isolamos de quem ama-
mos, passamos a olhar nossas relações 
com o trabalho, estudo e casa de uma nova 
maneira. Sem contar que tivemos que nos 
reinventar para os encontros e a forma de 
entretenimento. 

A arte e a música nos preencheram e ali-
mentaram nossos corações de esperança. 
O abraço nunca teve tanto valor para nós. 
Amadurecemos e entendemos que a ma-
neira como nos relacionamos com o plane-
ta precisa ser revisto. 

Tivemos perdas e entendemos que a co-
laboração e a empatia é o caminho.

Desse ano, apesar de tudo, levo muito 
aprendizado. Desejo a você que tenha es-
perança e acredite que dias melhores virão!

Que venha 2021!
Fiquem bem e proteja quem você ama.  

COLABORADORA: EMÍLIA SOARES

dos para te ajudar a atrair as vibrações para o ano que se inicia.
O branco é o mais pedido, mas as cores mais fortes podem ser uma 

das melhores opções para despedir de 2020. 


