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Relatório Demonstrativo
Por favor não utilize essas informações em sua casa ou 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, vida, saúde, movimento, fluxo de expansão além
de proteção para as pessoas que lá moram ou trabalham.
O local é dividido em áreas (observar as áreas desenhadas na planta baixa):

Porta de Entrada do ambiente analisado posicionada na área: Trabalho
•

O segredo desta porta de entrada é a eficiência e a eficácia com que você desenvolve o seu
trabalho e os objetivos em sua vida. Você é uma pessoa eficiente? “Faz o que precisa ser feito
da melhor forma possível? ”. Você é uma pessoa eficaz? “Sabe o que precisa fazer (definir
prioridades), e as executa no tempo adequado, com eficiência? ”

•

Se sua vida passa por essa energia de entrada nada vai fluir enquanto você não se organizar e
disciplinar a sua vida! Iniciativa e Liderança são fundamentais.

•

Mantenha sempre essa área ativada, limpa e organizada.

•

Fique atento para que o trabalho não ocupe maior espaço em detrimento da vida familiar
e do relacionamento. Com esse posicionamento, não recomendo o uso de computadores
nos quartos. Sugiro a criação de um Home Office, com toda estrutura necessária.
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Sugestão de Cor e Objetos para esse local e família
Coaching
•

Analisando a estrutura energética da família, se apresenta uma ênfase nos elementos MetalMadeira/Água que pode levar a inconstância, conflitos e muita ansiedade. Na família o
componente emocional é muito forte, expresso ou não.

•

Por este motivo a casa tem que proporcionar um clima de Paz e tranqüilidade. Os elementos
que estão em detrimento são Fogo/Terra.

•

Analisando as cores propostas, recomendaria o OFF – White (não o branco puro). Entra em
pauta as cores quentes (amarelo, laranja, vermelho – que ativam os elementos Fogo/Terra)
essas cores podem ser representadas por meio de acessórios. Almofadas, cadeiras,
cortinas, tapetes, etc

•

O direcionamento deve ser pela natureza, entrada de elementos mais rústicos e naturais
(elemento Terra).

Os materiais do elemento TERRA são:
•

Predominância do amarelo e suas derivações e tons terra na pintura, em móveis, tecidos,
tapetes e objetos de decoração.

•

Predominância de materiais ligados a terra como: argila, tijolo, concreto, cerâmica e
terracota.
Obs: Vaso de plantas, de barro ou argila.

Atitudes
•

Como os elementos que estão em detrimento são Fogo/Terra. Os problemas estão na
concretização dos objetivos, por falta de disciplina, organização e paciência. A família tem que
trabalhar a persistência e definir metas de curto e médio alcance.

•

Os planos precisam ser elaborados em conjunto onde as opiniões, dúvidas sejam analisadas não
em clima de confronto, mas de colaboração para que tenham chance de se realizarem.
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Análise do Ambiente - Planta Baixa

Espelho, para
minimizar a área
faltante.

Melhor posição
para cama.

Móvel onde fica a TV,
verificar a
possibilidade de
espelhar nas pontas.
Para que as pessoas
que estejam ali
sentadas tenham visão
de quem entra.

Fonte e Floreira
bem colocadas.

•
Colocar um sino
dos ventos de
Bambu.
Pendurar a esfera cristal
multifacetada (20mm branca)
com fio de nylon em
comprimento múltiplo de 3 cm
(alinhamento de portas)

Painel de madeira ou
armário para isolar a
parede do banheiro.
Nas extremidades
desse painel tem que
ter espelhos, o objetivo
é ampliar o ambiente
para minimizar a área
faltante.

.

Painel de madeira ou
armário para isolar a
parede do banheiro.

O relatório segue trazendo informações sobre:
•
•
•

Material Feng Shui a ser utilizado
Aromaterapia
Plantas
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