رﻧـﮓ ﭘﻨﺘـﻮن ﺳـﺎل  :2021ﻧﻬـﺎﯾﺖ
ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی و زرد

رﻧﮓ ﭘﻨﺘﻮن ﺳﺎل - 2021ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﭘﺲ از ﯾﮏ ﺗﻼﻃﻤﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل
 ۲۰۲۰ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ داﺷﺘﯿﻢ  ،ﻫﻤﻪ در ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺪﻧﺒﺎل
اﯾﺠﺎد ﺛﺒﺎت و ﺣﺲ ﺧﻮش ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .و اﯾﻦ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً در اﻧﺘﺨﺎب
ﭘﻨﺘﻮن ﺑﺮای رﻧﮓ ﺳﺎل  ۲۰۲۱ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺴﺎل ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ رﻧﮓ
ﺑﻠﮑﻪ دو رﻧﮓ دارﯾﻢ – زرد و ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی

وﯾﺪﯾﻮی رﻧﮓ ﭘﻨﺘﻮن ﺳﺎل 2021

رﻧﮓ ﭘﻨﺘﻮن ﺳﺎل 2021
ﭘﻨﺘﻮن ﺳﺎﻻﻧﻪ رﻧﮓ ﺳﺎل ﺧﻮد را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺴﺘﺮده ای از
ﺗﺄﺛﯿﺮات رﻧﮓ از ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ از روﻧﺪ ﻫﻨﺮ و ﻣﺪ ﺗﺎ
ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺳﺎل  ، ۲۰۲۱دو ﺳﺎﯾﻪ ﺧﯿﺮه
ﮐﻨﻨﺪه را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و اﺣﺴﺎس ﻗﺪرت و اﻣﯿﺪ
را ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ﺣﺲ ﻣﺜﺒﺖ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﯾﮏ
ﻣﻮﺿﻮع ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮای اﻟﻬﺎم ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ
اﺳﺖ

درﺑﺎره رﻧﮓ ﭘﻨﺘﻮن ﺳﺎل 2021

ﻣﺸﺎوره اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ رﻧﮓ ﻣﻮﮐﺖ

آﻓﺘﺎب و ﻗﺪرت
ﺑﺪﻧﺒﺎل ﻋﺪم اﻃﻤﯿﻨﺎن در ﺳﺎل  ، ۲۰۲۰ﻣﺮدم اﮐﻨﻮن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل راه ﻫﺎﯾﯽ
ﺑﺮای ﺑﻬﺘﺮ ﮐﺮدن اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ آﯾﻨﺪه  ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
اﻧﺮژی  ،وﺿﻮح و اﻣﯿﺪ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻧﻮر زرد  ،ﺷﺎد ﺑﻮده و ﻣﯿﻞ
ﺑﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ را اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﺣﺴﺎس ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﺠﺪد و اﺳﺘﻘﺒﺎل از
ﮔﺮﻣﯽ را اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺳﺎﯾﻪ آﻓﺘﺎﺑﯽ ﮐﺎﻣﻼ ً ﺑﺎ رﻧﮓ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﺟﻔﺖ و
ﺟﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد و ﯾﮏ ﻓﻀﺎی ذﻫﻨﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺟﺎﻣﺪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﮓ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﮔﺮاﻧﯿﺖ اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ  ،ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً دارای
ﻇﺎﻫﺮی ﻫﻮازده ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﭘﺎﯾﺪار و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن آﻧﻬﺎ
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ – وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه در زﻣﺎن ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ
ﻃﻨﯿﻦ اﻧﺪاز ﻫﺴﺘﻨﺪ.
رﻧﮓ ﻫﺎی ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﻨﺘﯽ ﻧﻤﺎدی از ﻫﻮش و ﺧﺮد اﺳﺖ  ،و اﻧﺘﺨﺎب
رﻧﮓ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻨﺘﻮن ﯾﮏ ﭘﺎﯾﻪ ﺛﺎﺑﺖ را اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻟﺌﺎﺗﺮﯾﺲ آﯾﺰﻣﻦ  ،ﻣﺪﯾﺮ اﺟﺮاﯾﯽ اﻧﺴﺘﯿﺘﻮی
رﻧﮓ ﭘﻨﺘﻮن “ ،اﺗﺤﺎد ﯾﮏ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺑﺎ ﻧﻮر زرد ﭘﺮ ﺟﻨﺐ و ﺟﻮش
 ،ﭘﯿﺎﻣﯽ از ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮدن را ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﮔﺮم و ﺧﻮش ﺑﯿﻦ  ،اﯾﻦ
ﯾﮏ ﺗﺮﮐﯿﺐ رﻧﮕﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و اﻣﯿﺪ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ
اﺣﺴﺎس ﺗﺸﻮﯾﻖ و اﻋﺘﻼ ﮐﻨﯿﻢ  ،اﯾﻦ ﺑﺮای روﺣﯿﻪ اﻧﺴﺎن ﺿﺮوری اﺳﺖ” .

اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎدل در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر
اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻤﺰﻣﺎن از رﻧﮕﻬﺎی زرد و ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﯾﮏ ﺗﺮﮐﯿﺐ
ﺟﺎﻟﺐ ﺑﺮای در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺳﺖ زﯾﺮا ﻓﺮﺻﺘﻬﺎی ﺑﯽ ﺷﻤﺎری ﺑﺮای ادﻏﺎم ﻫﺮ
دو رﻧﮓ در ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ اداری وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ رﻧﮕﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺷﮕﻔﺖ
اﻧﮕﯿﺰی ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻔﺖ و ﺟﻮر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و در ﮐﻔﭙﻮش ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان از آﻧﻬﺎ
ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ روش ﯾﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺧﺎص اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد – ﻣﯽ ﺗﻮان
ﺗﺼﻮر ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ رﻧﮓ اﺳﺎﺳﯽ ﻋﻤﻞ
ﮐﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ زرد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻠﯿﺪی را ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﭘﻬﻨﻪ ﺑﻨﺪی
ﮐﻨﺪ.
ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﻟﻮازم ﺟﺎﻧﺒﯽ زرد روﺷﻦ در ﻃﺮح
داﺧﻠﯽ ﺧﻮد از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎ و دﯾﻮار ﭘﻮش ﻫﺎ  ،ﺟﻔﺖ ﺳﺎزی را زﻧﺪه
زرد و ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﯾﮏ ﭘﺎﻟﺖ ﺗﺎزه را ﺑﺮای ﺳﺎل  ۲۰۲۱اراﺋﻪ ﻣﯽ
ﮐﻨﯿﺪ.

دﻫﺪ ﺗﺎ ﺷﺮوع ﺗﺎزه ای را ﭘﺲ از ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﺮ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎ ﻣﺸﺘﺎﻗﺎﻧﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮﯾﻢ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ از اﯾﻦ دو رﻧﮓ در ﻃﺮاﺣﯽ
ﻫﺎی  ۲۰۲۱ﺧﻮد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ!

ﻟﯿﻨﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﮐﺖ اداری ﮐﺎرﭘﺖ ﻟﻨﺪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ

