Empreendedor
www.fengshuicoaching.com.br

Relatório Demonstrativo
Por favor não utilize essas informações em seu negócio, pois cada local tem a sua
peculiaridade e se a energia for projetada de forma errada poderá causar muitos danos!

Relatório Feng Shui Coaching
Um breve resumo da técnica empregada...
O Feng Shui é uma arte-ciência praticada há mais de 5 mil anos pelos chineses. Seu principio básico
é que o homem precisa estar em equilíbrio com o meio ambiente onde se encontra. Esta harmonia
seria a geradora de saúde, prosperidade e bem estar.
Feng Shui significa Vento e Água. Existe um conceito no sentido de que esta ciência é assim
designada porque sua "Sabedoria é como o Vento que não se pode compreender, e como a água,
que não se pode agarrar". Este significado nos remete a toda simbologia e sutileza da filosofia
chinesa. Esta arte milenar é baseada na energia CHI (energia vital, o sopro divino) que está presente
em todas as coisas vivas da natureza. Ela é levada pelas correntes de Feng (Vento) e Shui (Água).
Esta energia tem como foco equilibrar as energias vitais de um espaço (casa, empresas,
apartamentos) fazendo com que o ambiente se torne mais saudável, próspero e harmonioso para as
pessoas que ali vivem ou transitam.
Muitas vezes vocês já entraram numa casa ou escritório, onde não se sentiram bem. Provavelmente
este local apresentava alguma forma de desarmonia, onde as vibrações negativas ficaram mais em
evidência do que as positivas. A proposta do Feng Shui é a cura do local, por este motivo ele é
considerado a "Acupuntura da Casa", pois atua exatamente nos pontos onde existe o bloqueio
energético, liberando-os e ativando (tonificando) pontos positivos gerando bem-estar e qualidade de
vida.
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Relação - Curas e Ativação Feng Shui
O objetivo desse trabalho é trazer estabilidade e crescimento a atividade/Negócio aqui
estabelecido.
O local é dividido em áreas (observar as áreas desenhadas na planta baixa):

Porta de Entrada do Negócio posicionado na área: Amigos
•

De forma prática tudo que você quiser conquistar fluirá mais facilmente através da ajuda
dos amigos e benfeitores, pois eles serão fonte de indicação do seu trabalho.

•

Desta forma, reveja sua ligação com os amigos; NETWORKING! Comunique-se
mesmo que seja pela internet; não esqueça dos aniversários; participe de cursos;
desenvolva amizades; divulgue aos amigos e conhecidos o seu trabalho e o que gosta de
fazer... e mantenha sempre essa área ativada, limpa e organizada.

•

Busque transformar os Clientes em Amigos para que gerem indicações e sempre
retornem ao ambiente.
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Sugestão de Cor e Objetos
Análise do Logo em relação as cores
• Nesse item analisamos a forma do logo enviado, as cores utilizadas com o tipo de
atividade escolhida.
• Comparamos a cor com o mapa energético do empreendedor (obtido através da data,
local e horário de nascimento).
• Com base nos dados acima, mantemos as cores ou sugerimos outras que sejam mais
compatíveis com a energia do Empreendedor.

Ambiente
• Verificamos pela análise do Ba guá se existem áreas faltantes no local escolhido como
sede. Esse tipo de área define claramente um problema que vai impactar o negócio. No
exemplo acima o Empreendedor terá problemas na administração do financeiro por
falta de conhecimento do Negócio e não saber separar o dinheiro do trabalho do seu
gasto pessoal. Terá problemas em separar o local de trabalho do nicho familiar,
atrapalhando a concentração e a organização do ambiente e trabalho.
• Comparamos o mapa energético do Empreendedor com os desafios do ambiente,
para obter as cores que devem ser utilizadas no local, tipo de material, organização e
curas necessárias para estabilizar o Negócio e gerar crescimento.
Coaching
• Avaliação do comportamento e perfil do Empreendedor. Atitudes que impactam o
Negócio e que precisam ser revistas. No exemplo acima, onde já foi detectado pela
análise do ambiente, dificuldade na gestão financeira por falta de conhecimento, se o
Empreendedor tiver um perfil ansioso, impaciente dificilmente conseguirá estabilizar o
negócio pois não terá paciencia, disciplina para fazer os ajustes necessários. Esse
comportamento terá que ser corrigido pelo ambiente e conscientizado em atitudes
adequadas para que o Negócio possa fluir de forma positiva e saudável.

O relatório segue trazendo informações sobre:
•
•
•

Material Feng Shui a ser utilizado no local
Aromaterapia
Plantas

www.fengshuicoaching.com.br - pág. 4/4

