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Prefață

Zilnic, deschizi dulapul, analizezi preț de câteva secunde și alegi o hai-
nă. Știi că această alegere nu este întâmplătoare? Și dacă ai două haine 
în dulap, faptul că o alegi pe una dintre ele spune ceva despre starea ta de 
moment, despre interesele și intențiile tale sau spune ceva despre dorin-
țele tale. Știi că în orice relaționare ai nevoie de cinci secunde pentru a îți 
forma o primă impresie, pentru a pune o etichetă celui din fața ta? Știi că 
cel mai mare impact în formarea acestei prime impresii îl are înfățișarea 
celuilalt, implicit vestimentația lui? Firește, tot de cinci secunde au nevoie 
și ceilalți ca să-ți pună ție o etichetă, iar aceasta determină reușita sau 
eșecul tău, acceptarea sau respingerea de către ceilalți. 

Oamenii au interpretat întotdeauna mesajele transmise de vestimen-
tație, acestea fiind expresii ale limbajului inconștient. La nivel conștient, ve-
dem pe cineva și tragem rapid concluzia „Îmi place!” sau „Nu-mi place!”, 
„Ceva nu-mi inspiră încredere!”, însă în inconștient se păstrează motivele 
care au dus la aceste concluzii extrem de importante și care ne influen-
țează reacțiile, acțiunile. Cunoscând limbajul nonverbal al vestimentației, 
aducem în conștient ceea ce momentan stăpânește doar inconștientul, 
iar „Îmi place!”  este completat cu „Îmi place pentru că...!”, respectiv „Nu-mi 
place pentru că...!”. Acest „pentru că...” este cel care ne oferă toate infor-
mațiile necesare pe care noi le putem folosi pentru a-i înțelege pe ceilalți, 
pentru a-i accepta, pentru a construi relații eficiente cu ei. De asemenea, 
cunoașterea limbajului vestimentației ne ajută să ne autocunoaștem, să 
ne controlăm, să ne adaptăm cu ușurință și astfel ceilalți să ne accepte, 
să ne gireze cu încrederea lor, să fie deschiși și dispuși să se implice în ac-
țiunile noastre. 

La un curs, m-a întrebat o cursantă: chiar trebuie să știm aceste 
lucruri? Nu e obositor să știm ce înseamnă fiecare culoare, ce transmite 
fusta scurtă, lungă, medie, rochia cu spatele gol sau decolteul adânc? 
Dacă știm toate acestea, nu ajungem să-i manipulăm pe ceilalți? Este 
moral să facem asta? Răspunsul meu este simplu: ne ajută să știm aceste 
lucruri. Înseamnă că evoluăm, că ne valorificăm resursele, cunoștințele 
pentru a obține maxim de la tot ce ne dorim sau realizăm. 

1



Cunoașterea limbajului nonverbal transmis de vestimentație garan-
tează punerea în practică a definiției inteligenței: minim de efort, maxim 
de eficiență. Cu cât știm mai multe, cu atât efortul nostru este mai redus, 
perceput chiar natural, firesc, iar eficiența este maximă și se reflectă în 
calitatea relațiilor noastre, în calitatea acțiunilor noastre, în starea noas-
tră de bine, de satisfacție personală. Dacă este moral sau imoral să știm 
aceste lucruri?! Depinde de fiecare cum alege să folosească informațiile. 
Dacă aleg să influențez reacțiile celorlalți ca să dezvolt relații fericite, să 
fiu eficient, clar nu există nici urmă de imoralitate în demersul meu. Dacă 
doresc să-l determin pe celălalt să facă un lucru în beneficiul meu, dar în 
detrimentul lui, dacă mistific realitatea, intențiile mele, atunci caracterul 
imoral este evident.

Această carte ajută,  te învață  să fii o persoană elegantă, plecând de 
la premisa că eleganța nu este dată de haine, ci de modul cum știi să pui 
hainele în valoare. Eleganța este în mintea, în sufletul, în simțirea ta, iar hai-
na, cea pe care tu o alegi, nu face altceva decât să oglindească această 
eleganță. 

Nu te învăț ce să îmbraci și ce să nu îmbraci, ci îți spun ce transmiți prin 
vestimentație și cum poți să te folosești de ea. Dacă vrei doar să arăți mi-
nunat, în aceste pagini nu o să găsești soluții. Dacă vrei să te simți minunat, 
atunci această carte este exact ce ai nevoie! Și-ți garantez că dacă te simți 
minunat, vei arăta superb! 

Autoarea
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Introducere

Modul cum oamenii comunică între ei, cum își exprimă gândurile, 
emoțiile, sentimentele, a făcut obiectul analizei multor minți emblemati-
ce. Prima abordare a fost una filosofică, fapt care a privat-o foarte mult 
timp de statutul de știință. Fără să trateze direct studiul comunicării, ea 
a devenit involuntar ținta analizelor lui Seneca Lucius Annaeus care în De 
Ira (Despre Mânie) arată cum mânia, expresia urâțeniei sufletești, am-
prentează comunicarea cu sine și cu ceilalți. Aristotel, în Etica nicomahi-
că, transformă comunicarea, reflectată în capacitatea de a fi răbdător, 
bun și înțelegător cu ceilalți, într-o virtute. Prima fundamentare științifică 
a comunicării interpersonale apare 1800 de ani mai târziu prin opera lui 
Darwin, Exprimarea emoțiilor la om și animale. El a făcut trecerea de la o 
artă filosofică la un concept ce merită statutul de știință. Astăzi, comu-
nicarea interpersonală este o știință care încă se lasă descoperită, care 
surprinde prin complexitatea și ineditul ei. 

De cele mai multe ori se pune semnul egalității între comunicare 
și relaționarea directă între persoane, însă comunicarea este mult mai 
complexă. Orice carte din patrimoniul literar mondial este o formă de 
comunicare, nu atât de informații, ci mai ales de viziuni, judecăți, trăiri și 
emoții. Ai o carte preferată, între coperțile căreia te refugiezi de câte ori 
vrei să te regăsești, să fii tu cu tine? Este cartea prin care autorul a reușit 
să comunice cu tine, atingându-ți sufletul, amprentându-ți mintea. Te 
pierzi pe acordurile unei melodii ce te face să visezi sau să te mobilizezi, 
să spui: „Gata! Hai că poți!” , „Încearcă!”? Și aceasta este o formă de co-
municare prin care mesajul, sensibilitatea cuiva a ajuns să stârnească 
sau să liniștească  furtuni în tine. Plângi privind un film romantic, o faci 
pentru că acesta a comunicat, a transmis ceva. Orice transmitere de in-
formație, emoție, dispoziție este o formă de comunicare.

Comunicarea interpersonală reflectă modul cum se transmite 
un arsenal informațional și emoțional în cadrul relațiilor ce vizează 
direct două sau mai multe persoane. Conform teoriei lui Mehrabian, 
transmiterea acestui arsenal se realizează prin canale diferite, iar el 
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lansează teoria potrivit căreia comunicarea se realizează 7% verbal, 
38% paraverbal, 55% nonverbal. Ecuația a cunoscut diverse modificări, 
dar s-a păstrat constantă concluzia conform căreia omul comunică 
mai mult nonverbal decât verbal și paraverbal. Dincolo de proporțiile 
vehiculate, important de știut este următorul aspect: prin comunicarea 
verbală, susținută de paraverbal, omul transmite prioritar informații; 
prin comunicarea nonverbală, omul transmite prioritar emoții și intenții. 
Comunicare eficientă înseamnă comunicare verbală – paraverbală – 
nonverbală sincronizate ca mesaj, indiferent de gradul de manifestare.

Știința modernă s-a aplecat cu precădere asupra descifrării comu-
nicării nonverbale, identificării dimensiunilor acesteia, între care s-au 
evidențiat: distanța dintre parteneri, gesturile, mimica, mișcarea, vesti-
mentația, iar  eu nu aș închide lista. Prin analiza acestor dimensiuni s-au  
fundamentat modalități de interpretare care permit oricui să vadă Omul 
din spatele cuvintelor, iar eu am numit asta capacitatea de a privi inteli-
gent, de a folosi conștient comunicarea inconștientă.

Privind inteligent aflăm intențiile Omului, reușind astfel să anticipăm 
reacții, să influențăm decizii, să stingem sau să cultivăm anumite emoții. 
Dincolo de intenții sunt emoții și judecăți, iar nonverbalul le trădează de 
fiecare dată, cu precădere prin gesturi. Privind inteligent ajungem să res-
pectăm, să acceptăm, chiar să iubim Omul ce lasă nonverbalul să expri-
me adevărata dimensiune a umanității lui. Respectându-l, acceptându-l 
ajungem să empatizăm cu el, iar această capacitate ne garantează 
eficiență și valorificare maximă în orice formă de relaționare. Privind 
inteligent ajungem să ne protejăm demascându-l pe celălalt, reușind 
să-l dezarmăm, să-l vulnerabilizăm.

Vestimentația este una din cele mai explicite dimensiuni ale comuni-
cării nonverbale. A suscitat mereu interesul și a făcut obiectul analizei psi-
hologiei naive, însă gradul de subiectivism al acesteia, nefundamentarea 
prin cercetare, nu au oferit consistență științifică acestei analize.  Atenție! 
Hainele vorbesc!  Vestimentația, dimensiune a comunicării nonverbale 
și-a propus să fundamenteze științific rolul vestimentației în comunicarea 
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nonverbală, din perspectivă neuropsihologică, prin evidențierea meca-
nismelor de generare, controlare și explicitare; perspectiva psihologică, 
prin realizarea legăturilor între sfera emoțională–sfera cognitivă–condu-
ită–vestimentație; perspectiva socioculturală, prin stabilirea conexiunilor 
între vestimentație și rolurile sociale, așteptările și influențele culturale. 

Poate e șocant pentru un blogger sau vlogger de fashion să afle că 
oamenii nu-și aleg hainele în funcție de ce s-a prezentat pe podiumu-
rile de la Milano, New York sau Paris, după ce postează influencer-ii, ci în 
funcție de ce le dictează Măria Sa, Creierul, sub influența stărilor și dispo-
zițiilor care-i încearcă, intențiilor, intereselor pe care le au la un moment 
dat. 

Joseph Messinger a dat startul interpretării neuropsihologice a ges-
turilor, definind conceptul de neuroprogramare gestuală. Modul cum se 
realizează schemele neuronale și cum acestea se transpun în scheme 
acționale și atitudinale stă la baza interpretării vestimentației ca dimen-
siune a comunicării nonverbale.

Da, hainele vorbesc! De cele mai multe ori,  spun mai mult decât 
vrem noi să se știe! Ele sunt exprimări  voluntare sau involuntare ale stă-
rilor, intențiilor, intereselor noastre, dar și instrumente utile când sunt la 
îndemâna celor care le-au înțeles importanța, rolul major în comunica-
rea conștientă a ceea ce inconștientul vrea să țină pentru El. 

Noi alegem hainele, iar alegerea reflectă dispoziția noastră, dorin-
țele și intențiile, dar și însușirile noastre de personalitate. Culoarea este 
un factor extern transformat într-o instanță subiectivă ce ne influen-
țează sau alimentează sfera emoțională, cu efecte vizibile în intențiile 
noastre, în conduita noastră, în acțiunile și relaționările noastre. Când 
deschidem dulapul și alegem o haină, primul criteriu de selecție, in-
conștient, este culoarea pentru că ea trebuie să fie în concordanță cu 
ce simțim sau să exprime ce dorim să simțim. Roșul reflectă energia, 
îndrăzneala, iubirea, pasiunea, vitalitatea care ne încearcă sau pe care 
dorim să le trăim. Dar roșul este și expresia furiei, agresivității, urii, chiar 
a cruzimii.
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Albastrul reflectă liniștea, calmul, împăcarea, onestitatea care ne do-

mină sufletul și mintea sau care dorim să ne stăpânească, însă este și 
culoarea ce trădează lipsa de implicare, demotivarea, renunțarea, pasivi-
tatea. Verdele este culoarea armoniei emoționale și a echilibrului cognitiv, 
dar cu toate acestea, este recomandat să nu ne folosim de ea când vrem 
să ne impunem, să fim percepuți ca fiind credibili, când trebuie să reven-
dicăm ceva. Asocierea acestor calități, însușiri, trăiri cu fiecare culoare nu 
este o simplă supoziție, ci rezultatul cercetărilor realizate în domeniul ne-
uropsihologiei. Studiul mecanismelor neuropsihologice a evidențiat legă-
tura între culoare, stimularea senzorială, proiecția corticală și exprimările 
emoționale sau comportamentale generate de aceasta. 

Cercetările din domeniul neuropsihologic au evidențiat că la nivelul 
lobului frontal, în cortexul motor primar, este format homunculus motor, o 
schemă în care este reprezentat fiecare segment osteomuscular al cor-
pului, corespunzător importanței pe care o are în realizarea mișcărilor 
voluntare instrumentale, a praxiei (Dănăilă, L. Golu, M., 2015). La nivelul 
parietalului este formată o altă schemă corticală, homunculus senzitiv, 
unde sunt reprezentate toate părțile corpului, în funcție de specializarea 
senzorială. Difuzia corticală permite o punere în conexiune a celor două 
scheme, dar și antrenarea altor focare corticale, inclusiv cele respon-
sabile cu integrarea proceselor cognitive superioare (imaginație, repre-
zentare, gândire, limbaj, memorie), dar și integrarea proceselor afective, 
responsabile cu reglarea comportamentului emoțional.

Aceste scheme corticale au permis conturarea hărții corporale și 
astfel  fiecărei părți a corpului nostru i-a fost atribuită o anumită semni-
ficație psihoanatomică. Astfel, spatele reflectă echilibrul afectiv, umerii, 
simțul responsabilității, pieptul, sentimentul de siguranță, picioarele re-
flectă progresul, iar acestea sunt doar o mică parte din asocierile pre-
zentate în această carte.

Cunoscând toate aceste semnificații, înțelegem  ce, când, cum și de 
ce putem dezvălui, evidenția sau ascunde o anumită parte a corpului și 
astfel  reușim să comunicăm corect stările, judecățile și intențiile noastre, 
anticipând, chiar determinând conduitele și reacțiile celor din jur. În 
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această comunicare, vestimentația are rolul de mediator. Expunerea 
umerilor transmite responsabilitate sau determină respingere din partea 
celor din jur. Depinde de modul cum se realizează această expunere și de 
context. Mesaje extreme transmite și expunerea sau evidențierea pieptului, 
brațelor, taliei, picioarelor, amănuntele fiind cele care fac diferența.

Capitolul trei este dedicat autocunoașterii prin vestimentație, fiind 
evidențiat rolul acesteia în expunerea gradului de maturitate și echilibru al 
persoanei, ea fiind una din extensiile cunoașterii și imaginii de sine. Vesti-
mentația este un indicator al încrederii și neîncrederii în sine, al siguranței 
de sine, al maturității sau imaturității emoționale, al capacității de adap-
tare. Vestimentația este extensia comportamentală a echilibrului nostru 
cognitiv și emoțional. Ne ajută să sesizăm sincope în dezvoltarea noastră 
și mai mult decât atât, ne indică exact sursa acestor derapaje, noi urmând 
să încercăm remedierea acestora. Știm și cum să gestionăm relaționările 
cu ceilalți, vestimentația lor purtând cu ea toată personalitatea acestora.

Pornind de la aceste atribute psihosociale ale vestimentației, am 
stabilit o relație de cauzalitate între identitatea de sine și stilul vestimen-
tar, definind psihologic șase stiluri, respectiv clasic, romantic, natural, 
dramatic, creativ, elegant. Fiecare stil vestimentar reflectă modul cum 
sunt cristalizate instanțele imaginii de sine, cum este formată identitatea 
de sine și astfel stilul clasic este caracteristic persoanei cu o imagine 
de sine bine cristalizată, unde domină Eul Cognitiv, dar și Eul Spiritual și 
Eul Emoțional; stilul romantic este cel caracteristic femeii căreia îi face 
plăcere să-și arate afectivitatea, să se valorifice din punct de vedere 
emoțional; stilul natural este stilul persoanei centrate pe sine, care nu se 
raportează la părerile celor din jur, care nu-și guvernează viața în funcție 
de așteptările celorlalți, dar nu este nici în opoziție cu aceștia; stilul dra-
matic caracterizează persoana care încearcă să iasă din tipare, dar nu 
în sens creator, inovativ, ci exagerând „normalul”; stilul creativ presupu-
ne o luptă cu tiparele, dar prin ruperea acestora; se diferențiază de stilul 
dramatic prin faptul că anulează normalul, nu prin exagerarea acestuia, 
ci prin noutate; stilul elegant este tot un stil al exagerării, dar nu în sensul 
ieșirii din tipare, ci de plasare la limită.
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Capitolul patru tratează vestimentația din perspectivă psihosocială, 
evidențiind rolul social al acesteia, cu precădere aportul acesteia în pro-
cesul de adaptare a persoanei la mediul din care face parte, la contex-
tul în care se manifestă. Personalizând acest rol, al adaptării și afirmării 
sociale, am abordat problema vestimentației și formarea primei impresii 
prin tratarea pe larg a regulii „celor 5 secunde”. De asemenea, m-am 
aplecat asupra unui interes general, firesc, cel al asocierii vestimentației 
cu atracția interpersonală. Vestimentația nu are rolul de a transmite di-
rect emoțiile sau sentimentele unei persoane. Nu reflectă bucuria, mânia, 
dezgustul, furia sau ura, dragostea. Însă vestimentația transmite intere-
sul unei persoane, intențiile acesteia și gradul de implicare emoțională, 
oscilând între indisponibilitate și disponibilitate. Toate aceste dimensiuni 
transformă vestimentația într-un cod al atractivității persoanei. 

Ultimul capitol a venit din necesitatea de a ieși din aria abordării 
științifice și de prezentare a vestimentației ca dimensiune a comunicării 
nonverbale într-o manieră practică, facilă, utilă oricui dorește să stăpâ-
nească știința și arta interpretării vestimentare.

Haina este ecoul nevoilor noastre,  iar cunoașterea rolului ei,  a mo-
dului cum reușește să exprime tot ce simțim și gândim la un moment dat, 
dar și ce ne reprezintă ca persoană, în general, ne ajută să  ne îndeplinim 
aceste trebuințe, indiferent de complexitatea și superioritatea lor. Astfel, 
ne putem satisface nevoia de siguranță emoțională și profesională, ne-
voia de a evolua personal și profesional, nevoia de a fi apreciați, plăcuți, 
respectați, admirați și iubiți, nevoia de a fi unici. Știința, minunata știință, ne 
oferă ocazia să trecem  satisfacerea acestor nevoi din stadiul de deziderat 
în cel de realitate și ne pune la dispoziție atât informațiile necesare, cât și 
metodele, modalitățile prin care putem face această trecere posibilă. 
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CAPITOLUL I
Culorile și modul de influențare a sferei emoționale



Hainele vorbesc
 Vestimentația,
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Culoarea înseamnă viață. Viața colorată înseamnă fericire. Viața 
văzută printr-o singură culoare înseamnă tristețe. Băiețelul se identifică 
cu albastrul, fetița cu rozul. Puritatea este albă, pasiunea roșie. Frigul este     
albastru, căldura este roșie. 

Fiecare aspect al vieții noastre este legat de  o culoare. Atât de pre-
zentă este în tot ce ne înconjoară, în tot ce ne reprezintă, încât face parte 
efectiv din noi. Astfel, culoarea devine un factor extern transformat într-o 
instanță subiectivă ce ne influențează sau alimentează sfera emoțională, 
cu efecte vizibile în intențiile noastre, în conduita noastră, în acțiunile și 
relaționările noastre.

Subconștientul nostru nu a subestimat niciodată importanța culo-
rii asupra psihicului, cu precădere asupra sferei emoționale. Întotdeau-
na ne-a guvernat alegerile, punând eticheta de „Îmi place!” sau „Nu-mi     
place!”, de „Mă simt confortabil!” sau „Mă simt inconfortabil!”, iar lista 
aceasta poate continua. Conștientul însă, sub presiunea socioculturalului, 
are tendința de a subestima sau ignora importanța culorii, de a-i anihila 
rolul  cauzal în multe din stările, dispozițiile și implicit alegerile și acțiunile 
noastre și totuși nu are puterea de a-i neutraliza efectele. 

Întăresc această afirmație cu un exemplu simplu. Biroul meu se află 
la etajul 2 al școlii. Primele două săli de curs, cele mai apropiate de bi-
rou, mi le-am revendicat și, ca să fiu sigură că-mi este recunoscut dreptul            
informal de proprietar asupra lor, le-am încărcat cu materiale utile doar în 
demersul meu didactic. Destul de repede am ajuns să prefer una din cele 
două săli și să ajung să-mi desfășor activitatea doar în aceasta, chiar și 
atunci când numărul mare de cursanți ar fi trebuit să mă determine să   
aleg cea de a doua sală. Rugându-l pe colegul meu C., de nenumărate 
ori, să mă ajute cu mutatul mobilierului dintr-o sală în alta când aveam 
efective mari de cursanți, acesta m-a întrebat nedumerit:

„De ce nu ții cursul în P5? Nu are nimeni ore acolo. Nu te suprapui cu 
nimeni.”

„Știu, dar nu-mi place sala aceea!”, i-am răspuns.

1. Analiza  neuropsihologică a culorilor
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„Ce să nu-ți placă? Are aceeași structură, același mobilier, doar că e 
mai lungă și-ți încap mai mulți cursanți.”

„Știu, dar nu-mi place! Am senzația de rece.” 
Pentru a scăpa de mutat mobilierul, inginer cu o minte practică, 

colegul meu a măsurat temperatura din cele două săli. Diferența era 
mai mică de un grad și, spre satisfacția lui, temperatura mai ridicată era 
înregistrată în sala catalogată de mine ca fiind rece. Cercetarea lui m-a 
obligat la o analiză pertinentă a opțiunii mele și mi-am căutat și adepți. 
Dna. P. mi-a dat dreptate: „Da, pare mai rece!”. Și dl. Profesor D. și cam toți 
cei întrebați. Singura diferență între cele două săli de curs era următoarea: 
în P3, sala preferată de mine, jaluzelele verticale și fronturile de la mesele 
cursanților erau de culoare portocalie, iar la sala P5, jaluzelele și fronturile 
meselor erau de culoare albastră. Culoarea era cea care crea senzația 
de atmosferă caldă într-o sală și de rece în cealaltă. Până la momentul 
analizei, nu conștientizam aportul culorii, sincer, nici nu am realizat că 
există culori diferite în cele două săli, nefiind un aspect catalogat, în mod 
conștient, important pentru mine, dar resimțeam din plin efectele celor 
două culori.

Ne simțim foarte bine, confortabil în căldura propriului cămin și incon-
fortabil, resimțim răceală sau senzația deranjantă de încărcat, dezordine, 
chiar dacă aparent este ordine, când suntem în vizită la cineva? Normal 
să fie așa! Culoarea pereților casei este aleasă de noi, la fel și mobilierul, 
cel mai probabil criteriul „căldură” fiind unul neconștientizat, dar important 
în alegerea noastră, iar aceasta a fost concretizată prin alegerea culorii, 
cel mai probabil preferând să domine cremul, galbenul, portocaliul. Dacă 
în căminul altora domină albastru, violet, răceala  este cea mai probabilă 
senzație pe care o simțim. La următoarea vizită faceți o analiză compara-
tivă. O să vedeți că ne simțim confortabil la cei care au căminele cromatic 
asemănătoare cu al nostru și ne simțim inconfortabil în căminele celor 
care, cromatic, se diferențiază considerabil de al nostru. Culoarea este un 
factor esențial, susținut de gradul nostru de acomodare cromatică.



Afară este o vreme mohorâtă, cu un cer tern, închis. Pare să se lase seara, 
deși este doar ora 12. Dacă ar trebui să pictezi această realitate, ce culori ai folosi? 
Gri, negru, diverse nuanțe de albastru? Cu siguranță acestea ar domina tabloul 
tău. Și dacă afară este o zi splendidă, luminoasă, cu un soare darnic ce îmbră-
țișează cu razele lui tot ce îi este în cale, cum ai reflecta asta în tabloul tău? Ce 
culori ai folosi? Galben, portocaliu, roșu, verde? Cu siguranță, fără ele splendoa-
rea zilei nu s-ar regăsi în tabloul tău. Acest exercițiu imaginar probează faptul 
că fiecare realitate trăită este asociată cu o culoare sau un arsenal de culori 
asemănătoare. Culoarea capătă semnificație pentru individ, devine o variabilă 
ce influențează percepții, amprentează raportări subiective. Astfel, indiferent de 
cum este vremea acum afară, dacă eu mi-o imaginez mohorâtă, vremea  devi-
ne un tablou mental colorat în culori terne, în care mohorâtul să se regăsească. 
Dacă închid ochii, fac abstracție de ce este afară, acum, în acest moment, dar 
eu îmi imaginez o zi superbă de vară, această zi apare sub forma de imagi-
ne mentală în care domină culorile calde, luminoase. Nu doar că atribui imagini 
mentale, dar vremea mohorâtă, tradusă într-o imagine mentală construită din 
culori terne, determină reacții în sfera emoțională și simt tristețe, pasivitate, nos-
talgie, iar vremea frumoasă tradusă într-o imagine mentală formată din culori 
vii, calde, luminoase, mă determină să simt iubire sau nevoia de iubire, deschi-
dere, speranță, motivație.

Este un simplu exemplu care  reflectă legătura între culori, modul cum 
sunt acestea percepute de o persoană și impactul lor asupra stărilor noas-
tre emoționale, acestea din urmă alimentându-ne intențiile, reflectate în 
acțiunile și conduitele noastre. Culoarea însă este doar una dintre însuși-
rile obiectelor exterioare, cu impact asupra structurii noastre interioare, ea 
fiind, de fiecare dată, legată de celelalte calități, însușiri ale obiectelor, dar 
este legată  și de experiența subiectivă a persoanei. Astfel, dacă eu spun 
„Afară este o vreme mohorâtă, un cer tern, închis!” și întreb: „Ce simți?”, iar 
o persoană îmi răspunde: „Fericire!”, iar mental se vede dansând în ploaie,
nu înseamnă că am în față o persoană cu grave tulburări de natură psi-
hică. Peste realitatea de bază, vremea mohorâtă, s-a suprapus o amintire
frumoasă, care a filtrat modul de percepere.
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Dacă trebuie să nominalizeze culorile ce se regăsesc în tabloul ei 
mental, o să- mi spună albastru, gri, dar toate de o luminozitate atât de 
mare, că par vii. 

Când visăm sau redăm evenimente, derularea acestora se realizează 
sub forma unui film color. Înșiruirea de imagini mentale este una colorată, 
însă redarea arată o deformare a culorilor. Astfel, dacă ne amintim un 
eveniment plăcut, acesta are  întotdeauna un colorit vesel,  în care primează 
nuanțele calde. Dacă ne amintim un eveniment tensionat, neplăcut, 
culorile redate prioritar, cele care ies în evidență, sunt cele terne, închise. 
În ambele cazuri, realitatea putea fi diferită, dar mentalul, sub influența 
emoțiilor trăite și memorate, influențează retransmiterea evenimentului, 
amprentând modul de redare a culorilor.

Culoarea fără spiritul viu al celui care o privește nu există, iar omul, 
fără să primească în mintea și sufletul lui culoarea, nu se poate numi viu!
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Te invit să treci în fiecare căsuță numele unei persoane importante 
din viața ta:

Pasul 1

Te invit să treci în fiecare căsuță câte un eveniment semnificativ din
viața ta: 

Te invit să treci în fiecare căsuță câte o culoare: 

Exercițiu

.................................. .................................. ..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

.................................. .................................. ..................................



Pasul 2

Privește cu atenție cele trei nume, cele trei evenimente 
și cele trei culori.

Ia un pix albastru și decide să renunți la o persoană, la 
un eveniment, la o culoare, trasând un X pe căsuțele 
selectate.

Ia un pix/creion de altă culoare și mai renunță la o 
persoană, la un eveniment, la o culoare, trasând un X 
pe căsuțele selectate.

Pasul 3

Ai constituit trei înlănțuiri persoană-eveniment- 
culoare, cea cu X albastru, cea cu X de altă culoare, 
cea fără X.

Privind la aceste înlănțuiri, constați că persoana este 
legată de eveniment (direct sau indirect), iar culoarea 
trădează emoția resimțită de tine în relație cu acea 
persoană, trăind acel eveniment.

Exercițiu
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1.1. Argumentarea științifică

Culoarea este o lumină. Lumina este o radiație electromagnetică ce 
are mai multe lungimi de undă. Radiația electromagnetică este o energie 
produsă de vibrația materiei încărcată electric (Atkinson, R., coord.,  2002), 

ce stimulează sistemul vizual al omului.

Procesul de stimulare
Sistemul vizual la om este format din ochi, structurile cerebrale și căile 

specifice de conducere. Ochiul include alte două sisteme, respectiv cel 
destinat formării imaginii și cel care traduce imaginea în impuls nervos.

Procesul senzorial este prima structură psihică ce face posibilă 
discriminarea și perceperea însușirilor obiectelor exterioare unei persoane, 
iar discriminarea și perceperea luminii, implicit a culorii, se realizează cu 
ajutorul senzațiilor vizuale.

Rolul senzațiilor vizuale este de a:
 ne furniza informații privind forma, mărimea, culoarea, distanța,

poziția obiectelor;
 asigura unitatea comportamentală deoarece organizează și

coordonează mișcările voluntare în funcție de datele obținute.

Fig. 1 Spectrul electromagnetic
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Stimulul ce declanșează senzația vizuală este reprezentat de unda 
electromagnetică. Ochiul uman discriminează lungimile de undă cuprinse 
între 380 și 780 nanometri și acestea se încadrează în lungimi de undă 
scurte, cuprinse între 380 și 500 nanometri, lungimi de undă medii, cuprin-
se între 510 și 590 nanometri și lungimi de undă lungi, cuprinse între 590 și 
780 nanometri.

Receptorii stimulilor vizuali se găsesc la nivelul retinei. Aceasta con-
ține elemente celulare fotosensibile, respectiv celulele cu con (5 – 7 mili-
oane) și celulele cu bastonașe (125 – 130 milioane). Celulele cu con sunt 
responsabile de vederea diurnă și sunt sensibile la culori, iar celulele cu 
bastonașe sunt receptorii vederii nocturne (Zlate, M., 2006).

Fig. 3 Traseul luminii la nivelul ochiului

Fig. 2 Delimitarea lungimilor de undă.
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Înainte de a ajunge pe retină, lumina străbate corneea, umoarea 
apoasă, lentilele și umoarea vitroasă și este reglată de pupilă, orificiul din 
iris, care, cu ajutorul mușchilor circulari, se mărește sau se micșorează, 
controlând astfel cantitatea de lumină.

Fig. 4 Anatomia ochiului

O lumină cu o anumită lungime de undă ajunge pe retină unde se 
găsesc trei tipuri de celule cu con: roșu, verde și albastru. Celulele cu con 
au un pigment numit iodopsină care sub acțiunea luminii se descompune 
și trimite un impuls spre creier, iar acesta traduce lungimea de undă în 
culoare. Astfel:

 lumina cu lungimea de undă cuprinsă între 610 și 780 nanometri va
stimula celulele cu con roșu, care descompune iodopsina, ajunge
la creier sub formă de impuls, iar noi percepem culoarea roșie.

 lumina cu lungimea de undă cuprinsă între 510 și 560 nanometri va
stimula celulele cu con verde, care descompune iodopsina, ajunge
la creier sub formă de impuls, iar noi percepem culoarea verde.
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 lumina cu lungimea de undă cuprinsă între 452 și 470 nanometri
va stimula celulele cu con albastru, urmând același proces, iar noi
percepem culoarea albastră. Așadar, roșu este pentru lungimi de
undă mari, verde pentru lungimi de undă medii, albastru pentru
lungimi de undă scurte.

 celelalte culori se formează prin ajungerea a două impulsuri la
creier și traducerea lor într-o singură culoare. De exemplu, galben
este format din roșu și verde.

 sesizăm negru atunci când nicio radiație electromagnetică nu
ajunge pe retină, iar iodopsina nu poate fi descompusă.

 sesizăm albul când toate culorile vizibile stimulează în mod egal
cele trei tipuri de celule cu con, iar la cortex nu ajunge o informație
certă privind radiația ce a produs stimularea.
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1.2. Caracteristici ale culorii

Cercetătorii au concluzionat că vederea unei culori poate fi catalogată 
ca o experiență extrem de subiectivă, iar modul cum o percepem variază 
de la un individ la altul, de la un  momentul la altul. Pentru a explica variația 
au fost identificate trei caracteristici ale culorii, respectiv:

 luminozitatea - se referă la intensitatea percepută a luminii;

 nuanța sau tonul - se referă la calitatea dictată de numele
culorii, de exemplu: verde- albăstrui;

 saturația - se referă la puritatea luminii. Culorile cu mult alb în
ele, pale, sunt culori nesaturate. Culorile saturate nu conțin alb.

Fig. 7 Exemplu saturație culoare

Fig. 5 Exemplu luminozitate culoare

Fig. 6 Exemplu ton culoare



1.3. Clasificarea culorilor

La o simplă căutare pe Google, găsim o clasificare a culorilor în:
 primare: roșu, albastru și galben;
 culori secundare - toate celelalte;
 și nonculorile: alb și negru.
Poate apărea un semn de întrebare, în sensul că în definirea

modului de producere și percepere a culorii am spus că există, 
biologic, trei culori de bază, primare, respectiv roșu, albastru și 
verde.  Pictorii sunt cei care au consfințit galbenul ca făcând parte din 
culorile primare, biologii, prin descoperirea celor trei celule cu con din 
retină și fizicienii, prin definirea luminii, au înlocuit galbenul cu verde.

Științific, având ca punct de plecare descoperirile geniale ale lui Isaac 
Newton, respectiv spectrul cromatic, astăzi putem vorbi de următoarea 
clasificare: 

 din punct de vedere biologic avem trei culori de bază, respectiv
roșu,  albastru și verde.

 din punct de vedere fizic, avem șapte culori pure, monocromatice:
roșu, oranj, galben, verde, albastru, indigo, violet.

Toate celelalte culori sunt combinații între acestea.
Dar ce înseamnă toate celelalte? Câte culori poate discrimina ochiul 

uman? O întrebare la care avem un punct de plecare, dar la care nu există 
un răspuns cert, validat științific și recunoscut unanim de întreaga comu-
nitate științifică.

Pornind de la intervalul de  380 – 780 nanometri, ochiul uman poate 
discrimina 150 de lungimi de undă diferite, respectiv o lungime de undă 
la fiecare interval de doi nanometri. O combinație simplă, matematică, 
în care avem ca variabile lungimea de undă, luminozitatea și saturația, 
ne duce la un rezultat surprinzător: ochiul uman poate discrimina peste 7 
milioane de culori (Atkinson, R., coord., 2002). 

26



Fig. 8 Spectrul larg al culorilor
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1.4. Proiecția corticală

Trecerea luminii prin mediile ochilor, ajungerea acesteia pe retină în 
celulele cu con și descompunerea iodopsinei și transformarea în impuls 
nervos, este doar prima fază din perceperea culorii.  Impulsul nervos 
ajunge la creier unde are loc procesarea culorii.

Hai să vedem care este rolul creierului în procesarea culorii și asoci-
erea acesteia cu arsenalul de dispoziții, stări și intenții pe care le guver-
nează. Este necesar acest demers pentru a întări caracterul universal al 
interpretării culorii și pentru a pune încă o cărămidă la validarea științifică 
a interpretării vestimentației drept canal de comunicare nonverbală.

Fiecare culoare are o lungime de undă, dar și o anumită frecvență ce 
ajunge la creier sub formă de vibrații. În momentul când impulsul nervos, 
ce poartă în el informația privind lungimea de undă și frecvența unei cu-
lori, excită sau inhibă o zonă din sistemul limbic, determină declanșarea 
anumitor dispoziții și emoții. Așadar, fiecare culoare este responsabilă de 
o anumită stare sau dispoziție pe care omul o încearcă.

Fig. 9 Proiecția corticală
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 informațiile, receptate de analizatori prin organele de  simț, ajung
la cortex unde sunt codate și procesate. În urma codării inițiale,
numită codare de intrare, se obțin două coduri importante: cel
bioelectric ce stabilește calitatea informației și cel spațial –
topografic. Astfel, respectând specializările existente ale sistemelor
neuronale, fiecare informație codată este plasată la locul ei. Însă,
foarte important, nu există un singur loc pentru o informație, ci
ea este plasată într-un sistem specializat cu mai multe localizări
corticale sau subcorticale, activând mai mulți centri simultan,
ce construiesc un model neuronal de funcționare. Informația
codată, procesată și plasată este recodată și memorată. Orice
informație ajunsă la cortex este memorată. Dacă informația nu
este de calitate, rămâne stocată. Dacă informația este de calitate,
adică are o anumită semnificație pentru individ, se trece în faza
următoare, de pregătire a răspunsului  și de execuție.

 neuronii sunt cei care stabilesc calitatea informației codată
bioelectronic. Fiecare neuron are un prag de activare numit
pragul Δ (delta). Dacă informația codată bioelectric are o valoare
cel puțin egală cu valoarea prag, neuronul se excită și trece
informația în faza de procesare. Dacă pragul  Δ nu este depășit,
informația este considerată nesemnificativă, iar neuronul rămâne 
în faza de repaus. Însă o rețea neuronală este formată din mulți
neuroni, iar reacția fiecăruia influențează procesarea și răspunsul
în ansamblu, făcându-l complex.

Neurologii, pornind de la studiile focalizate pe leziunile creierului, au 
reușit să localizeze cortexul primar vizual, respectiv în lobul occipital, mai 
precis pe marginile scizurii calcarine (Zlate, M., 2006), fiind zona unde există 
corespondențe certe între punctele retiniene și cele corticale.

 Pornim de la teoria conform căreia creierul este un sistem, cel mai 
complex sistem cunoscut până în acest moment. Toate structurile sale 
sunt interconectate, funcționând ca un tot. De asemenea, este instanța 
conectată la  tot ce se întâmplă în jurul său. Astfel:
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După ce receptează informația finală, creierul caută schema neuronală 
de răspuns potrivită pentru noua informație, iar această schemă include:

 memoria autobiografică  și se activează focare corticale din zona
prefrontală;

 sursa memoriei, tot din prefrontal, iar identificarea sursei memoriei
asociază conținutul informațional cu cel emoțional;

 personalitatea, la fel din prefrontal;
 dar și emoția, activând focare din structurile mediale ale lobului

temporal, respectiv cortexul rinal, amigdala și hipocamul.
Hipocamul, dimensiune esențială a sistemului limbic, determină      

exprimarea emoțiilor, generând expresii emoționale. Dacă creierul nu gă-
sește schema potrivită, are capacitatea de a construi una nouă. Răspun-
sul, având încărcătură emoțională și informațională, este trecut în faza de 
execuție controlată de lobul frontal. Această funcție include abilitatea de a 
planifica, de a da dovadă de flexibilitate în gândire, de a genera concepte 
fluente și de a inhiba răspunsurile cu pattern-uri comportamentale exa-
gerate. Finalitatea este o recodare a răspunsului din forma bioelectrică 
în cea informațională. Foarte important, aceeași informație trece din nou 
prin memoria de lucru, așadar avem o informație stocată în faza de input, 
înaintea decodării și o informație stocată în faza de output, după proce-
sare. Acest lucru ajută la specializarea continuă a rețelelor neuronale și la 
sporirea calității răspunsurilor oferite de creier.

Pe cale motorie, răspunsul ajunge la mușchii efectori care traduc in-
formația în acțiune. Așa cum la nivelul creierului există scheme neuronale, 
modelele neuronale de funcționare și transmitere a informației finale se 
fac tot sub formă de modele de funcționare specializate, ce le continuă pe 
cele neuronale. 

Așa s-au definit semnificațiile psihoanatomice și s-a desemnat câte 
un răspuns specializat pentru fiecare parte a corpului și putem spune, cu 
precizie, că fața reprezintă imaginea de sine, bărbia este sediul sfidării, 
fruntea a concentrării sau pieptul al siguranței de sine.  Calitatea și încăr-
cătura informației  determină zona anatomică ce intră în acțiune, stabi-
lind o conexiune permanentă creier  – mecanismele psihice și activarea 
anatomică. Nu există acțiuni izolate, ci lanțuri de acțiuni ce se generează 
reciproc (Dănăilă, L., Golu, M., 2015). 
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Fig. 10 Schema neuronală 

(Dănăilă, L., Golu, M., 2015, Vol. 2, p. 646)

31



Exercițiu

Prin acest exercițiu ne antrenăm percepția vizuală.

Pasul 1

Privește cu atenție imaginea de mai jos.

Notează primele trei culori remarcate:

..........................................................

..........................................................

..........................................................
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Privește cu atenție imaginea copacului multicolor și încearcă să reții 
cât mai multe culori. Te invit să scrii cât mai multe din culorile sesizate.

Pasul 2

Percepția noastră este selectivă, realizând un mixt între ce simțim 
- ce nevoi de moment avem - ce experiențe senzoriale se activează și
astfel, în prima fază percepem 1-2-3 culori. Privind cu atenție și având
intenția clară de a sesiza cât mai multe elemente din câmpul perceptiv,
în acest caz cât mai multe nuanțe, percepția devine mai generoasă și
permite captarea cât mai multor elemente.

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................
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2. Culorile de bază

Încep cu o precizare foarte importantă: culorile NU declanșează o 
anumită stare! Dacă sunt depresivă și mă îmbrac în roșu sau oranj, nu 
ies automat din starea de depresie. Dacă sunt nervoasă, irascibilă și 
mă îmbrac în verde, nu devin brusc echilibrată, liniștită. Însă culoarea, 
stimulând creierul, poate reflecta  o stare sau, dacă intervenim conștient, 
poate favoriza instalarea unei stări.

Așa cum spuneam în partea introductivă, hainele le alegem, în 
general, după starea pe care o avem, subconștientul influențând această 
alegere. Dar putem să  alegem hainele cu intenția de a ne determina o 
anumită stare, iar principalul criteriu de selecție este culoarea.

Întotdeauna starea, dispoziția noastră este declanșată de un 
complex cauzal, iar dimensiunile acestuia scapă, de multe ori, controlului 
conștient. Culoarea este o dimensiune ce poate fi controlată, valorificată, 
manipulată, ea putând atrage după sine schimbări și în celelalte 
dimensiuni, ca un efect de domino.

Informarea ne permite luxul de a manipula nu atât culoarea, ci 
efectele acesteia, iar prin manipulare nu încerc să transform acest proces 
de schimbare în unul persuasiv, ci într-unul de influențare. Nu ne sabotăm 
singuri! Uneori conștientul trebuie să domine subconștientul, iar această 
manipulare face posibil acest lucru. 

Hai să vedem ce stări, dispoziții, emoții stimulează, alimentează 
fiecare culoare de bază.
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 Privește cu atenție imaginile de mai jos și trece pe fiecare primul 
cuvânt care îți vine în minte.
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ROSU



Am aplicat un chestionar pe un număr de 148 de studenți prin care îi 
rugam să asocieze o culoare cu primul lucru care le vine în minte. La roșu, 
54% din ei au spus sânge, 48% iubire, iar restul procentelor s-au împărțit 
între mai multe răspunsuri, nesemnificative din punct de vedere statistic. 
I-am rugat să dezvolte ce înseamnă sânge, iar aceștia au răspuns: viață. 
Așadar, pentru cei mai mulți subiecți chestionați, roșu a fost asociat cu 
viața și iubirea. Pentru că răspunsurile pot fi amprentate de memoria so-
cioculturală, acest chestionar a fost doar un punct de plecare în analiza 
noastră privind efectul culorilor asupra stărilor emoționale la om.

Roșu este culoarea cu lungimea de undă cea mai mare și 
frecvența cea mai scăzută. Extremismul ce o caracterizează se reflectă 
și în extremismul stărilor stimulate. Roșu înseamnă căldură, dorință, 
pasiune, iubire, vitalitate, energie, combativitate, îndrăzneală, dar și furie, 
agresivitate, ură, chiar cruzime.

Fig. 11 Intervale lungimi de undă și frecvență 
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Impulsurile declanșate de celulele cu con roșu din retină ajung în 
lobul occipital, pe scizura calcarină, iar circuitele declanșate ajung la nivel 
diencefalic, respectiv la nucleii hipotalamici, stimulând stări emoționale 
primare, precum frica, agresivitatea. De asemenea, conexiunile ajung 
și la nivel limbic, prin hipocamp, girus cinguli, amigdală și ariile septale, 
legând procesele emoționale de stările motivaționale, fapt ce determină 
dinamism, vitalitate, îndrăzneală, chiar iubire, pasiune.

Când deschizi dulapul și alegi să te îmbraci în roșu, fie ești stăpânită 
de iubire, pasiune, ești plină de energie, îndrăzneală, fie îți dorești să 
stârnești pasiuni, să fii iubită, dorită, să te încarci de energie, să-ți arăți 
disponibilitatea. În prima situație, alegerea reflectă starea pe care o ai, 
în a doua situație reflectă doleanțele pe care le ai, iar dacă încerci să le 
satisfaci pornind de la alegerea culorii, asta reflectă că ai o inteligență 
emoțională ridicată. Primul pas spre reușită este să știi ce vrei!

Fig. 12 Roșu - proiecția corticală 

38



Dacă relaționezi cu o persoană îmbrăcată în roșu, recomand multă 
atenție la interpretarea mesajului transmis pentru a ști cum să gestionezi 
și să controlezi situația. Fie ai în față o persoană îndrăzneață, disponibilă, 
curajoasă, plină de energie, fie ai în față o persoană care mimează toate 
aceste însușiri. Cum îți dai seama de diferență? Atenție la comportament 
în ansamblu, fără să te axezi pe culoare. Cel care poartă autentic culoarea 
roșie radiază energie, căldură, iubire. Cel care mimează anumite stări o 
să- ți pară energic, îndrăzneț, dornic la primul contact. În scurt timp, ana-
lizând comportamentul în ansamblu, o să-l vezi arogant, sfidător, obositor, 
dominator.

Când să te îmbraci în roșu?
Când vrei să te ajuți, să-ți schimbi dispoziția în bine. Mare grijă! Dacă 

te afli într-o situație limită, o tristețe profundă, o imagine de sine scăzută, 
o neîncredere accentuată în sine, roșu nu te ajută să te energizezi, să devii
o persoană mai îndrăzneață, te vei simți ridicolă, emoție profund negativă
care-ți va accentua starea inițială. Așadar, îți recomand precauție!

Poți să te îmbraci în roșu când vrei să te remarci. Într-un grup, o mulțime, 
roșul e garanția faptului că te vei remarca, că te vei evidenția. Nu te baza 
însă doar pe puterea culorii. Te remarci, ceilalți îți sesizează prezența, însă 
modul cum te imprimi în mentalul celuilalt ține de atitudine, în general, 
precum și de modul de comunicare, în ansamblu, verbal și nonverbal. A te 
remarca într-un grup, roșul facilitând acest proces, automat presupune și 
un set de așteptări ridicate din partea celorlalți. Vor dori mai mult de la tine 
și vor fi mai ușor dezamăgiți dacă nu ești pregătită să le confirmi aceste 
așteptări. Curajul, vigoarea din roșu vor să le găsească și în atitudinea ta, 
iar, la nivel subliminal, vor să și le transfere, să le facă parte din ei.

Când vrei să-ți arăți disponibilitatea. În general, un om curajos este 
un om echilibrat, care știe ce vrea, care știe ce să ofere celorlalți, care 
nu-și închide porțile minții, nu-și ferecă sufletul pentru că are încredere în 
capacitățile lui de a filtra, de a răspunde eficient la tot ce vine din exterior. 
Aceasta înseamnă disponibilitate. Această calitate a încadrat roșul în 
spectrul indicatorilor senzuali, dar recomand, din nou, precauție, nu atât la 
cel ce se îmbracă în roșu, ci la cel care relaționează cu el. Ținuta roșie este un 
semn de disponibilitate mentală și emoțională, nu automat o deschidere, o 
invitație sexuală. 

39



Fig. 13 Exemplu ținută roșie

Asocierea aceasta este indusă de factori socioculturali, marketingul 
alegând să folosească roșul pentru transmiterea mesajelor cu conotații 
sexuale. În relaționările reale, o fată îmbrăcată în roșu nu vânează 
o partidă sexuală, ci vânează relaționări provocatoare pentru a-și
valorifica judecata, îmbogăți sfera emoțională. Roșul din ținută reflectă
disponibilitatea, dar este și un mecanism de facilitare a procesului de
selecție, persoana conștientizând că doar un om curajos și disponibil, la
rândul lui, va fi capabil să răspundă invitației ei.
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Când vrei să-l domini emoțional pe celălalt. Atenție! Roșul de pe tine 
îl poate inhiba pe cel din fața ta, dar pentru o perioadă scurtă de timp. 
Extremismul culorii, puterea ei, îl va determina să treacă de la o extremă la 
alta. De la starea inițială de dominat, inhibat, dezertor în fața energiei tale, 
după o perioadă intră în apărare și poate deveni agresiv, să încerce să 
răstoarne balanța dorind rolul de dominator, chiar să te respingă.  

Un om „funcțional”, să folosim ca și Maslow acest termen pentru a 
defini omul sănătos psihic, urăște cu tărie două lucruri: să fie criticat și să fie 
dominat. Întăresc, omul „funcțional”, „normal”. Chiar dacă subconștientul 
lui recunoaște imediat sau mai târziu utilitatea unei critici, reacția evidentă 
și normală este fie de apărare, fie de supunere: nu spun nimic, dar mă 
supăr și numai eu știu ce gânduri negative îmi brăzdează mintea; fie iau 
poziție și mă revolt, îmi susțin punctul de vedere, caut argumente, recurg 
la intimidare, orice să anulez critica, efectele acesteia și să îl nimicească 
pe cel care a lansat-o pentru că a îndrăznit să mă scoată din zona 
mea de confort. Indiferent de modul cum reacționăm, ne închidem sau 
ne revoltăm, critica blochează comunicarea eficientă și prejudiciază 
relaționările, uneori iremediabil. 

Dominarea unei persoane are exact același tip de efecte. În 
primul rând, trebuie să realizăm că toate relațiile umane sunt relații de 
dominanță. Copilul dorește să-și domine părintele, părintele copilul, soțul 
să-și domine soția, soția soțul, șeful angajatul și putem trece toate tipurile 
de relaționare în această listă. Modul de manifestare al acestei dominanțe 
variază în funcție de structurile de personalitate ale celor implicați în 
relație, de conduitele formate, de interesele lor, de investiția emoțională, 
etc. Tocmai de aceea, în funcție de acești indicatori, dominanța până la 
un punct nici nu este sesizată sau este ușor de ignorat, nefiind percepută 
ca semnificativă pentru individ. Roșul arată că tendința de a domina este 
evidentă și scoate individul din zona subtilității.
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Fig. 14 Exemple ținute roșii
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Când nu te îmbraci în roșu?
Când deja ai prea multă energie. Prea multă energie devine 

epuizantă pentru tine, obositoare pentru cei din jur, care trec de la starea 
de a te accepta la cea de a te suporta. Reamintesc, roșul are o lungime 
de undă cuprinsă între 610 și 780 nm, reprezentând treapta superioară 
a stimulării vizuale. În schimb, intervalul de frecvență este cel mai 
scăzut, între 480-405 THz. Cele două caracteristici determină activarea 
mai multor focare corticale, respectiv rețele neuronale în același timp, 
fapt ce presupune efort pentru o cât mai bună adaptare și obținerea 
de răspunsuri cât mai rapide și eficiente. Când roșul stimulează mai 
mult decât are nevoie individul, efortul depus de creier înclină balanța 
de la energizare spre iritare. Să facem un exercițiu de imaginație. Ai 
un program pentru astăzi, posibil gândit cu ceva zile înainte. În el ai 
strecurat și o întâlnire cu un prieten drag. Te pregătești, te emoționează 
numai gândul revederii, creezi scenarii și... ajungi la locul întâlnirii, iar 
prietenul, care numai „drag” nu se mai poate numi, nu apare. Nu treci 
de la bucurie, entuziasm, inițial la îngrijorare, pe urmă la iritare? Exact 
asta se întâmplă și când relaționăm mult cu cineva îmbrăcat în roșu. 
Creierul ce vede roșu se pregătește, se excită și se excită, își folosește 
resursele, dar are și așteptări și dacă acestea nu sunt susținute, nu 
justifică efortul depus,  atunci apare iritabilitatea, oboseala. Se aplică 
regula „ce e mult, strică!”

Când trebuie să relaționezi timp îndelungat cu cineva. Dacă mergi 
la o negociere ce știi că durează puțin, roșul te poate ajuta arătându-i 
celuilalt că ești o persoană îndrăzneață, dornică de implicare, că poți 
pune pasiune și determinare în orice. Celălalt va percepe toate acestea 
sub un singur ambalaj: atractivitate. Dacă știi că negocierea se poate 
prelungi, evită roșul. Atractivitatea inițială o să fie înlocuită cu oboseală, 
urmată de respingere. Psihicul celuilalt se va concentra mai mult pe 
cum să se apere de agresivitatea senzorială a roșului și mai puțin pe 
conținutul negocierii. 
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Același lucru este valabil și dacă ești profesor și predai mai mult de 
10 minute aceluiași grup, dacă ești psiholog și ai o ședință de psihoterapie 
sau testare mai lungă de zece minute. Plasticitatea creierului, capacitatea 
de a organiza, reorganiza rețelele neuronale, este o calitate înnăscută a 
creierului, însă variază de la un individ la altul și trebuie cultivată în timp 
prin procesul de învățare. Asta presupune din nou efort din partea celorlalți 
care ajung să perceapă roșul ca pe un abuzator ce stârnește o furtună 
inutilă în creierul privitorului.

Mare atenție la camerele ale căror pereți sunt vopsiți în roșu, la 
mobilierul roșu, la draperiile roșii, etc. După o zi obositoare ajung acasă 
în căminul meu dominat de roșu, mă așez, trag o gură de aer și mă simt 
bine, energizată, simt că mă pot apuca și de alte lucruri, alte activități. 
În scurt timp, ajung într-o stare de frenezie la limită cu iritarea, căutând 
„ceva” de făcut, că nimic nu-mi este pe plac, suficient de bun. Butonez 
telecomanda sus-jos, de o sută de ori, fără să găsesc nimic să-mi placă, 
închid și deschid frigiderul de o mie de ori, deși nu-mi este nici foame, 
nici poftă de ceva, deschid o carte, o închid, deschid o revistă, le arunc pe 
amândouă și caut ceva acțiune în pagina de Facebook, revin la televizor și 
tot așa, caut, caut, caut să fac ceva cu energia mea. Cu alte cuvinte, nu-mi 
găsesc locul pentru că de fapt energia, nevoia de a face ceva, este indusă 
de stimuli externi, roșul în acest caz, în condițiile în care creierul meu, dacă 
ar fi să decidă, are nevoie de un singur lucru:  relaxare, liniște, odihnă.
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