Olivia Mendes
Harmonize sua vida
Feng Shui

O FENG SHUI
E A METAFÍSICA
DA CASA

O Feng Shui e a Metafísica da Casa
Você já reparou que muitas vezes as pessoas mudam de casa com esperança de que certos problemas se resolvam,
mas na verdade isso não acontece? Quando menos esperam, lá estão eles, os mesmo problemas?

Sabe por que?

Porque os moradores são os mesmos, o que significa que os padrões mentais e emocionais dessas pessoas continuam

presentes nos ambientes da nova moradia, em resumo, nada mudou.

Além disso, os padrões de energia são atraídos por semelhança o que significa que energia boa atrai mais energia
boa e energia ruim atrai mais energia ruim.

Nossa casa é um reflexo daquilo que
somos, dos nossos padrões e de como
atuamos, seja nas pequenas ou
grandes coisas das nossas vidas.

O Feng Shui e a Metafísica da Casa
A partir desse entendimento fica fácil concluir porque o Feng Shui, sozinho, não consegue resolver todos os seus
problemas. Se você equilibrar energeticamente um ambiente mas os seus moradores não mudarem seus padrões

energéticos, logo o ambiente estará contaminado novamente por energias nocivas.

O contrário também acontece. Se os moradores fizerem um trabalho de mudança de padrão mental e energético mas
o ambiente se mantiver em desequilíbrio, logo esses moradores estarão novamente desequilibrados. Nesse caso
temos então que trabalhar em duas frentes, reequilibrando tanto os ambientes quanto as pessoas, para obter uma
melhora significativa.

Mas, sabemos que muitas vezes alterar o padrão vibracional dos moradores é mais difícil e não depende apenas de

uma pessoa. Nesses casos é importante manter a aplicação das técnicas do Feng Shui sempre com perfeição,
buscando o máximo de equilíbrio energético nos ambientes, minimizando os efeitos tóxicos dos padrões mentais dos
seus ocupantes. E se você for a pessoa responsável pela organização da casa, fica mais fácil

O termo “habitação saudável” é assunto discutido pela
OMS, que a considera como um dos itens responsáveis
pela saúde dos seus moradores.

Também considera a existência da “habitação doente”,
seja uma moradia ou local de trabalho, nas quais as
pessoas simplesmente adoecem e pioram conforme
permanecerem nesses locais por mais tempo.

O Feng Shui e a Metafísica da Casa
Nossa casa é nosso refúgio, o local onde nos abrigamos, nos protegemos, é onde nos sentimos seguros e onde deveria
haver uma energia harmoniosa, de paz e serenidade, para a partir disso alcançarmos a prosperidade, amor, saúde e

felicidade.

Por isso, dizemos que viver no modelo Feng Shui é o mesmo que ter uma atitude de carinho e cuidado para com nossa
casa. E reforçando, as energias se atraem por semelhança.

Então, vamos entender o que não pode acontecer na sua casa e que providências você deve tomar para melhorar a
energia do local, mesmo antes de iniciar as aplicações das técnicas do Feng Shui propriamente ditas.
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Vamos partir para o passo zero, que é tirar da frente tudo aquilo com que nos acostumamos durante muito tempo
porque, se você parar pra pensar, vai concluir que você se acostumou com a parede descascada, com o azulejo

caído, com o teto do banheiro embolorado, com uma planta seca no vaso e assim por diante.
E você vai se surpreender quando iniciar uma atitude de “detetive” dentro da sua casa, buscando encontrar tudo
aquilo que está em desarmonia e com as quais se acostumou, a ponto de nem mais notar.
Antes de iniciar é importante ficar claro que nesse momento estamos falando apenas de falhas de manutenção e não
de falhas estruturais, como localização errada de portas e janelas, vigas, escadas, ou falhas de terreno, formato da
planta do imóvel, dentre outros.
Então, vamos lá, pegue papel e lápis e saia percorrendo todos os cômodos da sua casa, todos mesmo, inclusive

garagem, sótão, porão, terraço, quartinho da bagunça, banheiro, enfim, todos os locais da casa e vá anotando o que
encontrar, conforme a lista abaixo.

o

Rachaduras e trincas

o

Muros mal conservados

o

Paredes danificadas

o

o

Umidade, mofo e bolor

Portão ou porta de
entrada em mal estado

o

Goteiras e infiltrações

o

Portas, janelas ou
gavetas emperradas

o

Entupimentos

o

o

Problemas elétricos

Portas e janelas com
passagens bloqueadas

o

Vazamentos

O Feng Shui e a Metafísica da Casa
Agora que você já fez suas anotações, saiba que em geral determinadas falhas de manutenção do imóvel tem
relação com problemas apresentados pelos moradores, como irritabilidade, tristeza, falta de prosperidade, dentre

outros.
Por exemplo:

Goteiras e Infiltrações: Estão relacionadas com energias negativas, invasivas ou obsessoras, que podem afetar
negativamente a energia de toda a casa pela sua força e baixíssima densidade. Em geral, algum morador tem uma
vibração muito negativa, com pensamentos repetitivos negativos. Nesse caso, após o conserto, será necessário
também uma limpeza energética profunda do local, além de uma orientação espiritual ao morador que está com
problema.

Procure manter sempre sua atenção para estes aspectos da sua casa e faça os devidos consertos. É muito importante
ter claro em sua mente que sua casa fala, ela mostra pra você onde está o problema.
Mas vamos em frente, por enquanto falamos somente das questões de manutenção do seu imóvel mas ainda temos
mais coisas para observar.

Casa Desorganizada:
É difícil imaginar que uma pessoa que
viva numa casa bagunçada possa ser
organizado em outras áreas da sua
vida, como relacionamentos, trabalho
ou outra área qualquer.
Por isso, em geral, casa desorganizada
é resultado de vida desorganizada.

Então, vamos colocar ordem na
bagunça!

Desapegue:
Comece tirando tudo de dentro dos
armários e gavetas, vá fazendo aos
poucos, um cômodo por vez, e vá
organizando o que serve e
descartando o que não tem mais uso,
está quebrado, velho ou fora de moda.
Você vai perceber as mudanças
acontecendo na sua casa, na sua vida
e nas das pessoas que vivem com
você.
Para facilitar, você pode separar as
coisas em caixas, pilhas, sacos ou de
alguma outra forma.

Desapegue:
Doar

Consertar

Lixo

Vender

Reciclar

Guardar
Dúvida?
Pilha menor
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Livre-se de tudo que não serve mais, como:
o Documentos, cartas, revistas e fotos velhas
o Remédios vencidos
o Roupas, sapatos, bolsas, mochilas e malas que estejam velhas, com defeito
ou em desuso
o Objetos quebrados, rasgados, lascados ou aqueles que você não usa e
apenas guarda
o Louças, panelas, vasilhas em mal estado ou quebradas
Enquanto você limpa e organiza as coisas materiais, faz o mesmo nos seus
pensamentos e emoções.

Muitas pessoas têm dificuldade para se livrar de
coisas que já não servem para nada, que não são
usadas e que só ficam ocupando espaço em vão.
Se este for o seu caso, responda algumas
perguntas:

o

Por qual motivo ainda guardo isso?

o

Isso me traz alguma lembrança importante?

o

Preciso disso para alguma coisa?

o

Isso ainda tem sentido para mim?

o

Se me livrar disso, vou perder alguma coisa?
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Para você entender melhor como funciona a questão metafísica da casa, vou dar alguns exemplos. Avalie se é o
seu caso ou se você conhece alguém que passa por esses tipos de problemas:

o Casas com muita bagunça, com coisas espalhadas por todo canto = vida confusa, muitos problemas

o Casas com entrada bloqueada, muitas plantas, móveis grandes, porta emperrada = vida empacada

o Camas com prateleiras ou vigas acima da cabeça = morador com dor de cabeça frequente

o Camas com gavetões ou grandes espaços cheios de coisas = morador com sono agitado

o Casas com quartos de bagunça, sótãos ou porões entulhados = vida pesada, parece que tudo é difícil

E assim funciona a correlação entre sua casa e você, por isso é muito importante colocar a manutenção
em dia e fazer aquele limpeza e reorganização de absolutamente tudo que existe dentro dela.

Limpeza Física:
E não esqueça também da
limpeza física de manutenção,
afinal, ambientes limpos produzem
mais energia Chi (energia positiva).
E pelo menos duas vezes por ano
refaça a limpeza mais profunda,
incluindo armários e gavetas.
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Além de cuidar do ambiente em que vive e trabalha, aplicando as técnicas do Feng Shui, fique atento também

1- Ao que você ouve e fala, como músicas, conversas, fofocas – evite falar mal dos outros, falar sobre coisas
negativas, ouvir músicas negativas, que falem de tristeza, morte ou qualquer assunto negativo.
2- Ao que você assiste ou lê, como filmes, novelas, programas de TV, livros, revistas, notícias, postagens nas redes
sociais. Quanto mais você assistir ou ler assuntos pesados, negativos, mais vai se contaminar.
3- Às suas companhias – evite manter próximo a você pessoas que tenham baixa vibração, que vivam
reclamando, sofrendo e te puxando pra baixo. Busque estar com pessoas alegres e positivas.
4- Aos seus pensamentos – muita gente acha que os pensamentos não tem força, mas sim, eles têm muita força

e também são considerados como vibrações energéticas, por isso, cuide deles, pense em coisas boas e
positivas.

Vamos tomar muito cuidado com o
tipo de vibração que emitimos,
ouvimos e compartilhamos.
Nunca esqueça que só existem dois
tipos de vibrações, a positiva e a
negativa e que os padrões de energia
são atraídos por semelhança, o que
significa que você atrai aquilo que
você vibra.

As 9 áreas
da vida
analisadas e
tratadas pelo
Feng Shui

As 9 áreas da vida tratadas pelo Feng Shui
Trabalho

Criatividade
Sucesso

Família
Prosperidade

Amigos

Relacionamentos

Espiritualidade

Saúde

Consultoria

Solicite um projeto de Feng Shui e
transforme sua casa num local
harmonizado, cheio de boas energias
e com mais prosperidade em todas
as áreas.
Ficou com alguma dúvida?
oliviamendesfs@gmail.com
whatsapp +11 98452 8222
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Quer uma transformação na
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