
Alcance os seus objectivos, 
achando o local exacto na 
sua casa em que se encon-
tra a energia associada ao 
seu objectivo de vida.
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Como activar a energia 
da inteligência

energias 
anuais
As únicas energias comuns a 
todas os imóveis são as anu-
ais, mas estas são de menor 
durabilidade.

Energias anuais

 O feng shui é uma arte que, somente 
na sua vertente original e ancestral, se 
consegue chegar até aos mapas ener-
géticos de cada imóvel. Saiba que toda 
a sua casa está dividida em 8 sectores 
cardeais (sul, sudoeste, oeste, noroeste, 
norte, nordeste, este e sudeste) e dentro 
de cada sector encontra-se uma energia 
que provoca resultados de vida ao ser 
humano, tais como: prosperidade, saúde, 
stress, problemas financeiros, divórcios, 
problemas de saúde etc...

Estas energias variam de sector cardeal 
em cada imóvel e para se chegar até ao 
mapa energético, a nível cíclico (a cada 20 
anos) e permanente, é necessário saber-se 
os graus magnéticos exactos do imóvel e 
o seu ano de construção.

A sua sala por exemplo, pode estar 
dividida em 2 sectores cardeais, o sul e 
o sudoeste, e no sul pode estar a energia 
da prosperidade e no sudoeste a energia 

da irritabilidade, tudo o que colocar a 
nível de materiais, cores e formas na de-
coração da sua casa ou negócio interfere 
com a energia aí presente, ativando-a ou 
neutralizando-a. Obviamente, queremos 
todas as energias positivas activadas e 
as nocivas neutralizadas. Quando isso 
não acontece, surgem os problemas no 
dia-a-dia das pessoas que habitam ou 
trabalham no imóvel.

EnErgia anual 
dE intEligência

Obtenha uma bussola e verifique onde é 
o sudoeste na sua casa. Neste sector, colo-
que objectos, cores e formas de metal para 
activar a energia que provoca inteligência. 
O que se traduz em objectos de metal, são 
todos os materiais metálicos, cores de metal 
é o branco, dourado, prateado, cinzento, e 
formas de metal são todas as formas ovais 
ou redondas.

Simples, certo? De igual modo, na sua 
casa tem uma do mesmo efeito com durabi-
lidade cíclica (20 anos) e uma permanente 
que terão de ser ativadas para benefícios 
mais duradouros.

Cada sector cardeal já contém natu-
ralmente um elemento, por exemplo, o 
sul já contém fogo, o sudoeste já contém 
terra, o Ooste já contém metal etc... mas, 
não temos de inserir mais do mesmo nos 
sectores cardeais, mas sim o que a energia 
contida neles requer.

O feng shui tradicional é uma arte milenar 
que equilibra ambientes, causando bem- 
-estar, harmonia, equilíbrio, prosperidade e 
amor quando as energias positivas estão 
activadas e as nocivas neutralizadas.

(*) Consultora de Feng Shui Tradicional
www.fengshuiportugal.com
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