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QUEM JÁ LEU ALGO SOBRE FENG SHUI SABE QUE É UM 
CONHECIMENTO MILENAR, MAS O QUE PODEM NÃO SABER É 
QUE NOS ANOS 80, NO OCIDENTE, DISTORCERAM O SISTEMA, 
FAZENDO UM MAPA ÚNICO IGUAL PARA TODAS AS CASAS 
SÓ COM CONOTAÇÕES POSITIVAS. NO ENTANTO, O SISTEMA 
INVENTADO É PLACEBO. 

CLÁUDIA MACHADO DE CASTRO  
Mestrado em Feng Shui tradicional  
e datas auspiciosas
Site: http://www.fengshuiportugal.com 
Telef: 912 365 768
Para mais informações:
http://www.youtube.com/FengShuiPortugal

Feng Shui tradicional

O 
verdadeiro conhecimen-
to milenar de seu nome 
Feng Shui é um conheci-
mento que deteta, através 
de uma bússola, onde 

estão situadas, dentro dos oito setores 
cardeais de uma casa, as energias positivas 
e negativas que fixam dentro das casas 
no momento da sua construção. 
Cada casa é sempre dividida em oito 
parcelas com os setores cardeais: Sul, 
Sudoeste, Oeste, Noroeste, Norte, Nor-
deste, Este e Sudeste sob a planta. Logo, 
sabemos se a nossa cama está dentro do 
Oeste, do Este ou do Norte, e em que 

O grau magnético como ponto de referên-
cia para a colocação da roda é medido na 
frente do imóvel com uma bússola. Depois, 
juntamente com o ano de construção, sei 
o mapa energético de todas as casas ou 
lojas. E isto traduz-se no conhecimento do 
setor cardeal que contém as Energias de:

• Avanço
• Estagnação
• Harmonia
• Irritabilidade
• Violência
• Amor
• Estabilidade
• Felicidade...

setor cardeal está o fogão, bem como  
a porta, as janelas, a mesa de jantar, etc.
Veja a imagem:
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Todas elas pertencem a um dos cinco 
elementos da natureza, sendo que po-
demos ativá-las ou retificar dentro das 
nossas casas. No entanto, em primeiro 
lugar, deverá ter o mapa energético cor-
respondente à sua casa e ter as divisórias 
dos setores bem feitas.
Mesmo que não saiba nada sobre Feng 
Shui tradicional (o correto), estará a ser 
influenciado pelas energias da sua casa 
para bem ou para mal. Estas energias não 
são aleatórias, elas estão situadas dentro 
dos setores cardeais e vão acompanhar  
a casa durante o tempo da sua existência. 
Existem as energias Anuais que vão entrar 
em cima dos setores dando resultados 
diferentes.  
Feng Shui, na sua autenticidade, não 

consiste em arrumar e limpar. As 
casas não têm de ficar despidas de 

referências e memórias. No entanto, 
é bom poder circular livremente em 

todos os compartimentos.
Os ancestrais deixaram-nos informação 
que dita que toda a matéria e energias 
pertencem a um dos cinco elementos. 
São eles: Fogo, Terra, Metal, Água e Ma-
deira. Temos estes elementos nas nossas 
casas, sendo que podem ou não estar  
a ser introduzidos corretamente de acordo 

3 conselhos: 
tome nota

 
Para além da parte energética, 
há um complemento visual em 
Feng Shui, ou seja, é detetável 
a olho nu. Eis algumas coisas 
que visualmente pode detetar, 
mesmo sem o mapa energéti-
co da sua casa:

•Não deve sentar-se entre 
correntes de ar
•Não deve estar sentado 
com portas atrás de si
•Não deve ter prateleiras 
por cima da sua cama

QUAIS OS BENEFÍCIOS?
Os benefícios do Feng Shui 
tradicional são imensos. Se 
tiver o mapa da sua casa ou 
loja pode saber onde estão 
energias de bem-estar, ferti-
lidade, saúde, equilíbrio, feli-
cidade, bons negócios, etc, 
e pode potenciá-las apenas 
introduzindo materiais, cores 
e formas dos cinco elementos 
da natureza nos locais corretos. 
O genuíno Feng Shui não tem 
nada de místico ou esotérico. 
Trata-se apenas de ter os ele-
mentos certos nos locais certos 
para ativar resultados.
Veja esta imagem de uma 
bússola antiga chinesa. Aqui 
não diz para arrumar ou limpar, 
e também não diz que os oito 
setores têm todos conotações 
positivas.

Potencie os 33% de sorte  
e oportunidades para si, para 
a sua família e negócio. Tam-
bém ajudo em casas de raiz 
e remodelações, a fim de 
os moradores aproveitarem  
o espaço benéfico da melhor 
forma.

com o mapa específico de energias da sua 
casa. Se não estiverem, estão a impedir 
algo de bom ou a potenciar algo de mau.

 
Os elementos que ativam energias são:

Fogo: Lareiras, Velas, Vermelho,  
Rosa, Laranja

Terra: Pedras, Mármore,  
Amarelo, Bege

Metal: Metal, branco, cinzento,
Água:  Aquários, Fontes, Azul e Preto

Madeira: Flores, Plantas, Verde
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Setas vermelhas = Ciclo de ajuda
Setas pretas = Ciclo de destruição

FOGO

TERRAMADEIRA

ÁGUA METAL 


