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O que é Feng Shui
Antes de falar sobre O QUE É o Feng Shui, é importante explicar o que ele NÃO É.
Feng Shui não é:
- Decoração ou Design de interiores
- Paisagismo

- Cromoterapia
- Aromaterapia
- Radiestesia e Radiônica
- Práticas ritualísticas
- Geobiologia

Mas, todas estas
práticas podem
ser utilizadas
num projeto de
Feng Shui.

O que é Feng Shui
O Feng Shui é uma tradição chinesa com mais de 4 mil anos e que se baseia nas leis e movimentos dos
elementos da natureza. É composta por várias técnicas que atuam através de análises, avaliações e
ajustes ou intervenções nos ambientes, sejam eles comerciais ou residenciais, a fim de tornar esses
ambientes mais saudáveis a ponto de colaborarem para o melhor desenvolvimento humano.

●

Seu objetivo principal é tratar e equilibrar os espaços físicos e, por consequência, as pessoas que
permanecem nestes ambientes, tanto no seu aspecto emocional quanto físico, se considerarmos
que muitas pessoas desenvolvem doenças psicossomáticas a partir de desequilíbrios energéticos.

●

É importante entender que o Feng Shui não é um método desenvolvido para tratar somente as
construções/imóveis e sim para tratar também as pessoas.

O que é Feng Shui
O Feng Shui pede aprendizado e aplicações constantes de diferentes técnicas, de forma isolada ou
complementadas por outras, permitindo ao consultor comparar seus resultados e identificar qual a
melhor solução para cada necessidade.
O Feng Shui também leva em consideração leis da metafísica, como por exemplo, a lei da atração. Você
atrai aquilo que vibra, energeticamente falando, como você. Se você é naturalmente uma pessoa triste,
com certeza, ao escolher seu imóvel acabará selecionando um no qual uma pessoa alegre se sinta mal.
Se não tem prosperidade, seu imóvel incomodará alguém próspero.
Ao mesmo tempo, se você tem uma família unida e se muda para um imóvel considerado “doente
energeticamente”, poderá ver acontecer uma série de mudanças negativas no relacionamento familiar.
Por isso é sempre bom fazer uma análise energética profissional do imóvel antes de se decidir por ele.

Níveis de atuação

Níveis de atuação
Do macro ao micro universo relacionado às pessoas:
1- Localização geográfica 1 – o entorno mais amplo
Onde a construção está localizada (pais, estado, cidade)? Qual é o tipo de relevo (praia,
campo, montanha, matas, cidades mais ou menos urbanizadas)? A construção fica perto de
rios, lagos, montanhas ou penhascos, fica em região muito ou pouco plana?

2- Localização geográfica 2 – o entorno mais próximo
A construção está localizada em uma cidade totalmente urbanizada? Ou está numa chácara,
sítio, praia? Como são as ruas, como se chega até o imóvel? Como são os vizinhos? Ele fica
perto de parques, praças, está em ruas mais calmas ou mais movimentadas? O que existe ao
seu redor? Mais casas, mais prédios, instituições diversas?

Níveis de atuação
3- O imóvel – projeto arquitetônico
Tem área externa ou não? Tem jardim? Quais são os acessos e posição de portas e janelas?
Tem vigas e colunas expostas? Como é a iluminação e a ventilação natural? Tem porão,
sótão, varanda?
4- Os ambientes
Como é a distribuição dos ambientes? Que objetos e móveis existe em cada um? Que cores
são utilizadas? De que materiais são feitos os objetos de cada ambiente? Onde está
localizado cada ambiente na planta baixa?

5- Os indivíduos
Como cada indivíduo se relaciona com o imóvel? Que ambientes utiliza mais? Como é seu
comportamento, apresenta algum problema ou dificuldade? Quais as melhores posições para
cada pessoa utilizar?

“Um imóvel é o reflexo
do proprietário e o proprietário
é o reflexo do imóvel.
Por isso os dois devem ser
reequilibrados.

Curar somente o imóvel, muitas
vezes não será suficiente para
curar as pessoas ou seus
problemas e dificuldades.”

O que é Feng Shui
Para que você entenda melhor, vamos comparar sua casa com seu corpo.
Se você não se sente bem, se está com febre ou com qualquer outro sintoma, alguma coisa está errada.

Você vai ao médico, que fará uma avaliação clínica, na tentativa de diagnosticar o que você tem.
Poderá pedir diferentes tipos de exame e, a partir do diagnóstico, determinará algum tipo de
intervenção, seja clínica, cirúrgica ou ambas.
Se você precisar tomar apenas algum remédio, ele vai determinar a dosagem e o período. Se tiver que
mudar seus hábitos alimentares ele poderá te indicar médicos parceiros especialistas, como por
exemplo, um nutricionista. Se seu caso for mais sério, decidirá por uma atuação mais invasiva.

O que é Feng Shui
Com a sua casa é a mesma coisa. Se algo está errado, se você se sente triste, irritado, cansado ou se
tem alguma outra sensação apenas quando está em casa, se existem conflitos, se nada dá certo para
as pessoas que vivem nela, algo de errado acontece no seu imóvel. Seu imóvel está doente e um imóvel
doente, adoece seus moradores.
Ou será que algo está errado com os moradores e casa está apenas refletindo o problema?
Ou será que tinha algo de errado com os antigos moradores e agora os novos moradores estão
recebendo essa energia negativa que ficou impregnada no imóvel?
Para identificar onde está o problema, um consultor de Feng Shui se faz necessário. Ele é o profissional
que vai analisar o imóvel e diagnosticar as causas dos problemas apresentados pelos moradores e
quais os tipos de intervenção ou curas são indicadas.

A Origem do Nome

A Origem do nome
VENTO

ÁGUA

Porque Vento e Água?
Se considerarmos que a casa reflete os padrões energéticos dos seus moradores, precisamos equilibrar
ou curar esses padrões que estão relacionados aos níveis mental e emocional.
E para o Feng Shui:

Vento - Elemento Ar
Água - Elemento Água

Representa os padrões mentais do ser humano.
Representa os padrões emocionais do ser humano

Por atração, curando-se um busca-se curar o outro. Pessoas equilibradas energeticamente geram
ambientes equilibrados e ambientes equilibrados energeticamente geram pessoas mais equilibradas.
A partir do momento que a energia do ambiente está equilibrada, energias nocivas passam a ter mais
dificuldade de adentrar e permanecer, enquanto que as positivas, por similaridade e sintonia, tendem a
estar mais presentes.

A Origem da
Técnica

A origem da técnica
Como a China é o berço do Feng Shui, vamos conhecer um pouco sobre a filosofia chinesa e suas
influências.
É interessante saber que na China existe um ditado popular que explica bem a sua filosofia atual:
“Todo chinês é taoísta em casa, confucionista na rua e budista na hora da morte”.
Taoísmo, Confucionismo e Budismo
Essas são as três doutrinas ou linhas filosóficas que moldaram a cultura chinesa e que continuam fazendo
parte do dia a dia do povo chinês, de forma interrelacionada e não excludente e que formaram a religião
tradicional chinesa.
Como cada linha filosófica tem uma visão específica sobre o homem e sua relação com o mundo, essa
mescla de filosofias acabou englobando não apenas questões relacionadas a espiritualidade mas
também filosofia, comportamento, magia e muito mais.

A origem da técnica
Entendendo-se que na mistura das três filosofias você encontra a busca da harmonia:
- com a natureza
- com a sociedade
- e com a espiritualidade, e que o Feng Shui nasceu em meio à esta união de forças e
pensamentos, fica fácil concluir que ele também tem os mesmos objetivos:
1- Harmonizar o ambiente como um todo, utilizando-se dos elementos naturais e permitindo que as
melhores energias fluam através dele.
2- A partir de um ambiente harmonizado, harmonizar a sociedade e as pessoas que vivem e se
relacionam nesse ambiente.
3- E, a partir da harmonia das pessoas, permitir que elas estejam aptas para buscar uma harmonia
espiritual, individual ou coletiva, não importa.

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
sua vida?

