Aplicando Feng Shui na Casa
Inicialmente preciso falar do mais importante, que é a organização.
A desorganização, não trás a harmonia do ambiente, e nem deixa a prosperidade
fluir.
Coisas importantes que devem ser evitadas:
– Entulhar e guardar coisas que não servem mais (móveis, roupas, livros,
papéis e utensílios).
– Desordem e bagunça (coisas fora do lugar, jogadas no chão ou fora de seu
devido lugar).
– Sujeira e poeira (deixar lixo acumulado, chão sujo, poeira acumulada pelos
cantos, deixar teias de aranha, manter louça suja sobre mesas ou pias).
– Roupas (guardar roupas velhas sem serventia, deixar roupas sujas
espalhadas pela casa).
– Objetos quebrados (se quebrou, conserte. Se não houver conserto, jogue
no lixo, mas não use coisas quebradas ou com gambiarras).
– Má conservação do imóvel (não deixe luzes queimadas, portas que não
funcionam direito, pias ou ralos entupidos, paredes infiltradas ou sujas).
– Má ventilação e iluminação (sempre que possível, abra todas as janelas e
portas, renove o ar dos ambientes, deixe a luz solar penetrar nos cômodos sempre que
possível)
– Relacionamentos (evite falar mal de outras pessoas ou brigar, e também
não aceite visitas que tragam assuntos ruins ou que falem mal de outras pessoas).
- Agora que já temos uma lista básica do que deve ser evitado de modo
geral, vamos para aplicação do Feng Shui na casa.

Porta de entrada
A entrada principal de uma casa é seu principal ponto de energia. Tudo que entra
por ela é distribuído para os outros ambientes. Sendo a principal entrada de energia Ch’i,
que tem efeito sobre a saúde e prosperidade dos moradores.
Deve-se manter a porta principal sempre em bom estado de conservação, limpa e
bonita, pois melhora a qualidade do Ch’i que entra por ela.
Dica:
Para atrair prosperidade, use uma fechadura dourada.

Sala de estar
Por se tratar do primeiro local da casa a ser a ser visto, deve ser um local
acolhedor, confortável e tranquilo, gerando um sentimento de boas vindas.

O sofá não pode ficar de costas para porta de entrada, nem deve ter impessílios na
entrada, para não reter a energia Ch’i, e os móveis devem ficar organizados de forma
harmoniosa, estimulando o convívio social.
A iluminação deve ser diversificada, gerando conforto com a diminuição de luz.
Dica:
Colocar um abajur de cada lado do sofá garante uma luz leve e
aconchegante.

Sala de jantar
Este ambiente une a energia nutritiva e a social, e quando usado com frequência,
torna-se um local dinâmico.
Se puder, possua uma mesa redonda, oval ou quadrada com bordas arredondadas,
e mantenha sempre um número par de cadeiras confortáveis.
Quando não estiver sendo usada, invista num vaso lindo de flores ou uma fruteira
no centro.
Dica:
Para duplicar a prosperidade, instale um grande espelho de frente para
mesa.

Cozinha
Nesse ambiente a peça mais importante é o fogão, sendo ele o símbolo máximo de
prosperidade, não importando em que Guá da casa ele se encontra.
O fogão por ter sua energia forte e importante, tem seus critérios de arrumação
específicos, não podendo ficar ao lado ou de frente para pia.
Caso não haja opção de mudança, insira um objeto de madeira entre eles, como
um jogo de colheres de pau, uma plantinha ou algum objeto de cor verde.
O mesmo deve ser feito com geladeira ou máquina de lavar louças.
Depois de posicionar o fogão, veja se quem faz a comida fica de costas para porta,
se isso ocorrer, coloque um espelho em que ela possa ver quem entra na cozinha.
Como um ponto importantíssimo da casa, ele deve estar sempre limpo, com todas
as bocas funcionando e sendo utilizadas.
O fogão também não deve ser visto da entrada da casa ou da sala de jantar.
Os armários devem estar sempre bem arrumados.
Geladeira e dispensa sempre fartas, atraindo mais fartura.
A iluminação deve ser de boa qualidade e preferencialmente possua condições de
receber luz natural.
A ordem na cozinha traz prosperidade.
Dica:
Aumente a prosperidade mantendo sempre flores e frutas na cozinha.

Dormitórios
Nosso quarto é o local onde vamos passar praticamente um terço de nossas vidas,
sendo portanto o nosso santuário.
É o terceiro item mais importante no Feng Shui.
Nele, vamos recuperar e repor toda nossa energia perdida, vamos descansar e
literalmente nos regenerar nele.
Aqui também é o local onde construímos a base de um relacionamento feliz.
Aqui, o ponto mais importante é a cama, que deve ser de boa qualidade e
confortável.
Ela também não deve estar alinhada de frente para porta de entrada, mas caso não
seja possível mudar, coloque um cristal multifacetado entre a porta e a cama.
Devendo estar posicionada com vista para porta.
Abaixo coloquei uma imagem com as posições que devem ser evitadas pela cama.
A cabeceira da cama deve sempre estar encostada numa parede, mas, esta não
deve ser nem de banheiro ou cozinha.
Lembrando que essa parede não deve ter uma janela que fique sobre a cabeceira.
Acima da cama não deve ter prateleiras, e nem abaixo deve ter objetos guardados,
incluindo sapatos.
Caso haja uma viga exposta sobre a cama, ela vai prejudicar a saúde e o
relacionamento do casal, caso ela corte verticalmente essa cama.
Rebaixar o teto é uma ótima solução nesse caso.
E se for uma suíte, manter sempre a porta do banheiro fechada, evitando que as
energias negativas invadam o quarto.
Caso a porta se abra diretamente para cama, também se deve colocar um cristal
multifacetado entre os dois.
Os armários e cômodas devem estar sempre organizados.
Evitar material de trabalho no quarto, isso tira a energia positiva do ambiente.
Para um sono tranquilo, desligue todos os aparelhos eletrônicos, incluindo celular.
Se possível, não tenha televisor no quarto.
Mas, a regra geral para os eletrônicos no quarto é, quando for dormir, desligar
todos removendo os cabos de energia das tomadas e se possível colocar tecidos sobre
os mesmos.
Dica:
Coloque tudo em pares, dois tapetes, dois abajur, dois travesseiros, mesmo
que no quarto principal a pessoa esteja solteira.

Quarto das crianças
Sempre, a cama será o item principal dos quartos.
Dê preferência a camas confortáveis.
Ela deve estar de frente para porta de entrada, mas sem estar diretamente
alinhada com ela.
Seguindo o mesmo padrão da cama de casal.
Evitando também a proximidade com banheiros e cozinha, ou dividindo esses
mesmos espaços.
Evite móveis muito grandes, estantes ou prateleiras sobre a cabeça.
Evite beliches, pois eles prejudicam ambas as crianças, gerando o sentimento de
falta de espaço e tornando-as oprimidas.
Cuidado redobrado com imagens, que devem ser sempre alegres e divertidas.
A mesa de estudos deve ser com vista para porta, porém não alinhada diretamente
à ela, pois o Ch’i chega muito acelerado e é prejudicial às crianças.
As cores devem ser leves e alegres.
Dica:
Deixe a criança participar da escolha das cores e objetos do quarto dela.

Banheiros
Esse ambiente está ligado ao elemento água e para os chineses a água está
relacionada com o dinheiro, ou seja, desperdiçando água, acreditam que também afetam
as finanças da casa.
Evite todo tipo de vazamento, pois afetam as finanças e o emocional também.
Deixe sempre as portas fechadas e as tampas dos vasos sanitários abaixadas.
Mantenha sempre bem higienizado e limpo.

Dica:
Para conter o Ch’i desperdiçado através da água, tenha um objeto de
madeira no banheiro, caso não seja possível, pode ser substituído por objetos de cor
verde.
Bom mesmo seria ter plantas naturais nesse ambiente.

Escritório particular
Muitas pessoas têm em casa um escritório particular onde exercem suas atividades
profissionais.
É importante que este local tenha um tratamento diferenciado do restante da casa.
A energia do trabalho é diferente da energia doméstica, se elas se confundirem
uma exaure a outra.
A melhor localização para o escritório é na área da prosperidade ou do trabalho da
casa, mas independente desta localização o escritório deve ter o baguá aplicado
separadamente e suas áreas ativadas com as intenções voltadas para a vida profissional.
Crie limites físicos e emocionais em torno do escritório.
Estipule horários e evite ao máximo misturar atividades profissionais com as
atividades domésticas.
A posição dos móveis segue os preceitos do Feng Shui.
Como nos quartos, os objetos eletrônicos devem ficar totalmente desligados.
Dica:
Não trabalhar de costas para a porta e manter o ambiente bem iluminado,
ventilado e muito organizado.

Quartinho da bagunça
Seja um cantinho ou quartinho, um sótão, um porão ou um quartinho no fundo do
quintal, estes cômodos devem ser mantidos limpos, iluminados e ventilados.
Pelo menos a cada seis meses faça uma faxina geral e jogue toda tralha inútil
fora.Guardar muitas coisas sem uso, quebradas ou sujas tornam a energia do local
estagnada e prejudica sua vida na área onde ele esta localizado, guarde somente o
indispensável.
Dica:
Faça doações de objetos velhos ou sem serventia, além de estimular a
entrada de novos objetos na casa, também ajuda a purificar a energia do local.

https://culturadomundo.wordpress.com/feng-shui/aplicando-feng-shui-na-casa/

São Paulo, SP, 30 Outubro de 2018
Mkmouse

