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Informações Cadastrais 

 

 

Data: 00/00/0000 

Cliente: Ela 

Endereço: Xxxx - Rio de Janeiro - RJ 

 

Imóvel  - Construção Face Trigrama Fase Grupo 

Período 8 (2004 a 2024) 93º - E2 6 Qian : Céu Metal Oeste 

     

Ocupante Nascimento Trigrama Fase Grupo 

Ela 
00/00/000 - 0h00  

Rio de Janeiro - RJ 
6 Qian : Céu Metal Oeste 

Ele 
00/00/000 - 0h00  

Rio de Janeiro - RJ 
9 Li : Fogo Fogo Leste 
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Introdução 

 

O que é Feng Shui? 

O Feng Shui é uma ciência milenar chinesa que estuda os efeitos das energias do 

ambiente, natural e construído, sobre as pessoas, sua saúde, seus relacionamentos, sua 

prosperidade. 

Nós somos parte do Universo e devemos estar em harmonia com ele.  O estudo do Feng 

Shui nos permite manipularmos o nosso ambiente e nos posicionarmos corretamente para que 

possamos nos beneficiar do fluxo das energias geradas pelo Universo, pela Terra e pelas 

construções. 

O Feng  Shui foi desenvolvido pelos Chineses através da observação, ao longo de 

séculos, dos efeitos das forças do Universo sobre os seres humanos.  Os Chineses aprenderam, 

então, a harmonizar o homem com a Natureza, seu tempo e espaço.  O Feng Shui foi criado na 

China há cerca de três mil anos, e continua a ser enriquecido pelas novas descobertas do homem 

ao longo dos tempos. 

O principal objetivo do Feng Shui é ajudar as pessoas, e esse deve ser o enfoque de 

todos os praticantes desta ciência. 

 

O que esperar do Feng Shui? 

Os efeitos do equilíbrio alcançado com o Feng Shui podem ser sentidos em todos os 

aspectos da nossa vida.  Ele nos ajuda a recuperar e manter a saúde física, emocional e espiritual, 

harmonizando nossos relacionamentos.  O Feng Shui colabora, também, nos aspectos ligados à 

nossa prosperidade, propiciando o surgimento de novas oportunidades e aumento de ganhos 

financeiros, além de dar-nos a chance de prevenir problemas legais, brigas ou até mesmo roubos. 

Depois que as recomendações sugeridas são postas em prática, os efeitos costumam 

ser notados de imediato.  Não devemos, no entanto, canalizar para o Feng Shui todas as nossas 

expectativas de mudança, pois nem sempre a fortuna ou a desgraça estão relacionadas somente 

ao Feng Shui de um imóvel. 

Na cultura Chinesa compreende-se que as características da vida de uma pessoa são 

determinadas por cinco fatores: 

1. Ming ou Destino - É o que você traz de antes do nascimento.  São as características imutáveis 

da sua vida, e podem ser identificadas por um mapa astrológico, por exemplo. 

2. Yun ou Sorte - São os períodos favoráveis ou desfavoráveis por que uma pessoa passa 

durante a vida.  Podem ser também conhecidos através da astrologia. 
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3. Feng Shui ou Ambiente - A influência do ambiente em que você vive na sua qualidade de 

vida.  Pode ser manipulado pelo homem. 

4. Dao De ou Virtude - O que você faz em benefício do seu semelhante e da humanidade.  Está 

associado ao seu desenvolvimento moral e espiritual. 

5. Du Shu ou Educação - O quanto você se dedica ao seu aperfeiçoamento pessoal.  Inclui o 

desenvolvimento mental e o autoconhecimento. 

Como podemos observar, o Feng Shui representa apenas uma parcela.  Cabe a cada um 

de nós trabalhar sobre os outros aspectos para atingir uma existência plena. 

 

Como o Feng Shui é aplicado? 

Ao contrário do que costumamos ler em revistas esotéricas, o verdadeiro Feng Shui, 

praticado na China há milênios, não utiliza  objetos pré-determinados de cura, como cristais, 

sinos, espelhos ou flautas.  O Feng Shui Tradicional Chinês é muito mais versátil, e pode se 

adequar perfeitamente às características de um ambiente ocidental contemporâneo. 

O trabalho para equilibrar as energias do ambiente é feito com base na Teoria dos 5 

Elementos, também utilizada pela Medicina Chinesa.  Tudo que existe, seja material ou apenas 

energia sutil, pode ser classificado em uma dessas cinco categorias energéticas: árvore, fogo, 

terra, metal e água.  A cada fase estão associadas formas, cores e materiais.  Cada ambiente 

possui um tipo específico de energia sutil, que interage com as energias do mundo físico.  

Quando as energias sutis presentes são nocivas, usamos o elemento indicado como remédio para 

neutralizá-las.  Em ambientes onde as energias sutis são benéficas, utilizamos os elementos 

adequados para fortalecê-las. 

O conceito de Yin-Yang também é de extrema importância no Feng Shui, já que há 

ambientes onde deve haver predomínio de energia yang-ativa, como em locais de trabalho e 

salas de estar, e pode haver ambientes onde a energia yin-passiva é preferida, como em quartos 

de dormir. 

O Feng Shui pode ser utilizado com bom proveito em qualquer etapa da realização de 

uma nova construção.  O ideal é que o estudo do Feng Shui seja feito concomitantemente ao 

primeiro estudo do projeto, quando são definidos a implantação no terreno, o formato da 

construção e a posição relativa dos cômodos dentro da construção, bem como as circulações 

internas.  Todos estes aspectos de um projeto podem influenciar favoravelmente o potencial 

energético de uma construção, se elaborados de acordo com o Feng Shui. 

A segunda etapa recomendada para aplicação do Feng Shui seria durante uma reforma 

ou quando vai ser decorado um novo imóvel.  Nesta etapa, podem ser modificados os usos dos 

compartimentos, as cores dos ambientes e seus revestimentos de piso e parede, conforme a 

necessidade. 

Em imóveis já construídos e decorados pode-se realizar modificações na distribuição de 

móveis, objetos e cores, obtendo-se bons resultados. 
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Como se desenvolve uma consultoria? 

Esta consultoria de Feng Shui foi feita utilizando-se o método avançado das Estrelas 

Voadoras, pertencente ao corpo de conhecimentos do Feng Shui Tradicional Chinês.  Para 

diagnosticar o padrão de energias de um imóvel, precisamos saber sua data de construção e sua 

orientação em relação ao Norte Magnético.  A partir dessas informações, são feitos cálculos que 

nos permitem determinar com precisão os potenciais de cada setor do imóvel.  Devemos 

observar também o ambiente natural e construído, isto é, o entorno da construção e como ele 

interage com as energias do interior.  Podemos ainda pesquisar a compatibilidade das pessoas 

com o imóvel que habitam, em função da sua data de nascimento. 

É a partir destas informações que vamos sugerir as alterações necessárias, ou nos 

basearmos para novos projetos.  Os efeitos possíveis descritos para os ambientes são somente 

potenciais, que necessitam da colaboração das formas físicas para se manifestarem.  Desta 

forma, usamos as 5 fases da energia e os conceitos de yin e yang para ativar potenciais positivos 

e neutralizar potenciais negativos. 

Todas as observações feitas numa consultoria são específicas para aquele imóvel, não 

sendo associadas às direções como regra geral.  

Num ambiente elaborado de acordo com os princípios do Feng Shui Tradicional Chinês, 

a presença dos elementos harmonizadores é imperceptível.  O fluxo correto das energias e o 

equilíbrio do yin e do yang se encarregam de gerar o bem-estar.  Para os que permanecem em 

ambientes equilibrados, somente é possível sentir a leveza e o alto nível de energia do local. 
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A Polaridade Yin e Yang 

 

Essas duas forças, YIN e YANG, constituem o princípio básico de todo o Universo.  São 

opostos complementares que se alternam, fazendo fluir o qi, a energia vital. A existência de um 

depende da existência do outro, pois dentro do YIN está contida a semente do YANG e dentro do 

YANG está contida a semente do YIN. 

 

 

 

YANG 

 

Tai Ji 

 

 

YIN 

 

Cada polaridade possui características distintas: 

 

YANG YIN 

atividade repouso 

masculino feminino 

dia noite 

tempo espaço 

quente frio 

verão inverno 

ações pensamentos 

vazio cheio 

água montanha 

 

Para o trabalho do Feng Shui, tornar um ambiente mais Yang significa deixá-lo livre, sem 

muitos objetos ou móveis, e mantê-lo ativo, movimentado, dinâmico.   

Tornar um ambiente mais Yin significa a presença de móveis grandes, em um ambiente 

de repouso, com pouca atividade. 
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As Cinco Fases do Qi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁRVORE 
Forma alta, retangular, 

cilíndrica, colunas. 
Árvores e plantas. 

Cores: verde e azul claro. 

 

FOGO 
Cores: vermelho, rosa e laranja forte, púrpura. 

Velas e lâmpadas acesas. 
Formas pontiagudas, triangulares, pirâmides. 

TERRA 
Formato baixo, quadrado, 
horizontal. Tons de terra: 
amarelo, marrom, ocre. 
Cerâmica, pedras, granitos. 

METAL 
Formas circulares, abóbadas, arcos. 
Cores: dourado, prateado, branco e cinza. 
Todos os metais. Sons metálicos. Cabaça. 

 

ÁGUA 
Formas sinuosas, 

onduladas, irregulares. 
Cores: preto e azul escuro. 
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Exemplos de Cura 

 

Ilustramos aqui alguns tipos de curas normalmente sugeridos nas consultorias. São 

imagens que servem de parâmetro, sem representar necessariamente todas as características 

que estes objetos devem possuir. 

 

  

Sino de metal tipo pin para porta Cabaça dourada 

www.alinemendes.com.br/textos/textos-feng-shui/cabaca/ 

 

 

 

Amarelo do Imperador Fonte com água circulando 

 

  

http://www.alinemendes.com.br/textos/textos-feng-shui/cabaca/
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Considerações Gerais 

 

Antes de proceder à aplicação das mudanças indicadas pelo Feng Shui, devem ser 

observadas as seguintes recomendações: 

 Bagunça demais é energia estagnada, que prejudica o fluxo do qi.  De nada adianta aplicar as 

curas recomendadas se a energia não puder fluir levando os bons fluidos por todo o imóvel. 

 Procure manter depósitos, despensas e geladeiras sempre limpos e arrumados. 

 Faça regularmente uma faxina no seu guarda-roupa, desfazendo-se daquilo que não tem mais 

utilidade. 

 Evite guardar objetos danificados ou sem uso.  Conserte-os ou livre-se deles. 

 Máquinas em geral - relógios, eletrodomésticos, etc. - devem estar sempre em perfeito 

estado de funcionamento.  A exceção a essa regra é feita para antiguidades ou coleções, cuja 

função seja apenas decorativa. 

 Certifique-se de que não haja torneiras pingando, infiltrações, portas rangendo, maçanetas ou 

trincos emperrados.  Estes problemas devem ser solucionados o mais rápido possível. 

 Lâmpadas queimadas devem ser logo trocadas. Se elas queimam com freqüência, pode ser 

indício tanto de problemas na instalação elétrica do imóvel, quanto desarmonias no feng shui. 

 Quando dormimos, nosso corpo se torna mais vulnerável às energias que nos atingem.  Evite 

aparelhos eletrônicos, como TV, computador e rádio-relógio, no quarto de dormir.  Se 

inevitável, coloque-os o mais distante possível da cama, e de preferência desligue-os antes de 

ir dormir. Instale os aparelhos em filtros de linha, que podem ser desligados facilmente à 

noite, interrompendo a corrente elétrica. 

 Espelhos refletem e agitam a energia do ambiente.  São benéficos em cômodos sem janelas, 

mal iluminados e ventilados.  No quarto de dormir, evite que eles estejam em posições que 

reflitam a pessoa deitada. 

Seguindo essas recomendações, você otimizará os efeitos do bom feng shui em seu 

imóvel. 
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Direções Pessoais 

 

De acordo com a sua data de nascimento, calcula-se seu trigrama-da-vida, e a partir dele 

são determinadas, das 8 direções da Rosa dos Ventos, quais lhe são favoráveis e quais lhe são 

nocivas.  Essas direções servem para que você se oriente na hora de dormir, estudar, trabalhar, 

etc. 

As direções F1, F2 e F3 são as mais indicadas para o trabalho e estudo, e você deve se 

posicionar de frente para uma dessas direções, beneficiando-se de sua influência benéfica.  A 

direção F4 também é adequada, mas pode fazer com que você se sinta preguiçoso. 

A melhor direção para a cabeceira da cama é a direção F4, seguida por F3 e F2.  A 

direção F1 também é uma direção favorável, porém dormir com o topo da cabeça nesta direção 

pode causar insônia.  A sua mente inconsciente vai continuar a trabalhar como se você estivesse 

acordado, impedindo-o de relaxar. 

A tabela abaixo lista os oito tipos de direções e suas características: 

 

 Direções Favoráveis 

F1 Grande Prosperidade e Respeitabilidade 

F2 Saúde e Amizades Harmoniosas 

F3 Longevidade e Relacionamentos Afetivos 

F4 Paz e Estabilidade 

D4 Acidentes, Brigas e Ferimentos 

D3 Relacionamentos Frustrados e Encontros Maliciosos 

D2 Problemas Legais, Acidentes, Ferimentos e Fogo 

D1 Doença, Infortúnio e Improdutividade 

 Direções Desfavoráveis 

 

A Mandala de Direções Pessoais mostra quais são as suas direções favoráveis e 

desfavoráveis. Você pode utilizá-la para posicionar-se favoravelmente em qualquer local. Para 

isso, utilize uma bússola e gire o desenho até que o Norte da mandala esteja alinhado ao Norte 

Magnético da bússola (agulha vermelha). O centro da mandala será sempre o eixo do seu próprio 

corpo. A mandala com as direções pessoais de todos os ocupantes está inserida no desenho da 

planta baixa, já alinhada ao norte magnético deste imóvel. 
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Análise do Feng Shui 

 

As descrições e recomendações aqui feitas referem-se ao imóvel em análise, não 

devendo ser tomadas como regras genéricas para todo tipo de imóvel, nem associadas às 

direções de maneira fixa.  Os efeitos, bons ou ruins, descritos para cada ambiente são apenas 

energias potenciais, que para se manifestarem precisam ser ativadas pelas formas presentes no 

local. 

Cada imóvel tem o seu mapa de estrelas fixo (como uma pessoa tem um mapa natal de 

astrologia) e a cada ano é preciso analisar também a influência das estrelas visitantes anuais (que 

seriam como os trânsitos ou a revolução solar da astrologia, por exemplo). 

De acordo com o Calendário Solar Chinês, o novo ano começa sempre no dia 4 ou 5 de 

fevereiro. Quando uma consultoria é feita a partir do mês de novembro, nela inclui-se a análise 

das estrelas anuais do ano seguinte. A análise das influências dos anos subseqüentes deve ser 

feita separadamente, a cada ano. 

No final desta seção encontra-se um glossário com a definição dos principais termos 

usados na consultoria de Feng Shui. 

 

 

Revisão Anual 2016 

 

Não se esqueça de fazer a atualização anual do Feng Shui, que representa uma sintonia 

fina para adaptar o imóvel às energias que mudam a cada ano. 
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Glossário de Feng Shui 

 

 Água x água = Nesta consultoria, os nomes próprios dos cinco elementos estão sempre 

escritos com a inicial maiúscula, para ressaltar que não se trata da matéria em si, mas das 

propriedades da energia descritas na página “As Cinco Fases do Qi”.  Quando escrevemos 

água com letras minúsculas, trata-se da água real, usada na forma de fontes ou aquários para 

ativar estrelas yang benéficas. 

 Cinco Elementos = Cinco Fases = Diferentes propriedades assumidas pelo qi em seu ciclo de 

transformações.  Cada fase compreende uma freqüência vibratória e está associada a cores, 

formas, materiais e sons usados como remédios pelo Feng Shui. 

 Estrela = Nome simbólico para um tipo de energia analisada pelo feng shui.  Há no total 9 

tipos de estrelas, que se combinam de formas variadas nos diferentes palácios. 

 Grupo do Leste = Formado por pessoas e imóveis com trigrama pessoal 1:Kun, 3:Zhen, 4:Xun e 

9:Li.  Suas direções favoráveis são as direções correspondentes a estes quatro trigramas. 

 Grupo do Oeste = Formado por pessoas e imóveis com trigrama pessoal 2:Kun, 6:Qian, 7:Dui e 

8:Gen.  Suas direções favoráveis são as direções correspondentes a estes quatro trigramas. 

 Palácio = Setor 

 Qi = Energia vital, sopro.  O qi estudado pelo Feng Shui é formado pela combinação das 

energias emanadas dos astros, da Terra e dos seres que nela habitam. 

 Setor = Intervalo de 45º correspondente a cada uma das oito direções da rosa-dos-ventos.  

Por exemplo, o setor Norte abrange o intervalo entre 337,5º e 22,5º; o setor Nordeste 

abrange o intervalo entre 22,5º e 67,5º.  Cada setor tem seu elemento próprio e recebe 

diversas estrelas fixas e temporárias. 

 Trigrama = Conjunto de três linhas (inteiras ou partidas) cuja simbologia deriva do clássico 

chinês “I Ching” (O Livro das Mutações).  Há no total 8 trigramas. 
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Análise Geobiológica e Radiestésica 

 

A análise geobiológica do imóvel consiste na identificação de possíveis focos de 

desarmonia, que podem ter sua origem em: 

 elementos naturais - redes geomagnéticas, falhas geológicas, cursos d’água subterrâneos, 

chaminés cosmotelúricas, entre outros. 

 elementos artificiais - eletricidade, microondas, forma das construções e dos objetos, etc.  

 seres humanos - memória das paredes e objetos, pensamentos, feitiços, etc. 

O diagnóstico é feito sobre a planta baixa do imóvel, preparada radiestesicamente para 

servir como testemunho ou vínculo energético com o espaço real. Este diagnóstico é conferido 

posteriormente em estudo no local. Recomendações específicas de harmonização serão dadas 

para cada tipo de desequilíbrio encontrado no imóvel. 

As redes em si não são nocivas, são apenas “caminhos” energéticos da Terra. Deve-se, 

no entanto, evitar permanecer nos pontos de cruzamento entre elas ou nos pontos em que as 

redes se cruzam com falhas geológicas ou águas subterrâneas, situação em que o potencial 

prejudicial à saúde destas últimas é aumentado. 

 

Ocorrências Geobiológicas Notáveis 
 

 Eixo energético 

O eixo energético é a coluna central de sustentação energética da construção. Em cada 

imóvel, este eixo sintoniza-se com a vibração de uma das oito cores do espectro visível (as 

sete do arco-íris mais o rosa).  Para que o imóvel esteja bem estruturado energeticamente, 

deve-se harmonizar o eixo usando a cor de sua vibração no local onde ele se encontra, através 

de quadros, tapetes, luminárias, ou qualquer outro tipo de elemento decorativo com esta cor. 

Neste imóvel, o eixo possui a cor rosa. 

 

 Direção nordeste - entrada de energia 

A direção Nordeste é a direção que de modo geral recebe a maior quantidade de energia 

telúrica benéfica. Alguns povos antigos colocavam, nesta direção, uma pedra-guardiã ou uma 

escultura representando o guardião do lugar. Caso se use uma escultura, ela deve ser 

preferencialmente de pedra, e possuir uma imagem que passe uma mensagem positiva. 

Alternativamente, pode-se colocar, simplesmente, um quadro com uma imagem de proteção. 
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 Fio Terra 

As normas para instalação elétrica incluem, além dos fios fase e neutro, que são os condutores 

de eletricidade, um terceiro fio chamado terra, cuja função é absorver sobrecargas na 

transmissão de eletricidade pelo imóvel. Caso o imóvel não possua este terceiro fio, ou ele 

não esteja adequadamente aterrado, as sobrecargas de energia elétrica, se não forem fortes 

o suficiente para queimar os aparelhos, acabam sendo dispersas pelo ambiente. 

O excesso de eletricidade estática em um ambiente pode provocar dor de cabeça, 

irritabilidade, cansaço, baixa do sistema imunológico, entre outros. 

Recomendamos a verificação das instalações do fio terra no apartamento. O aterramento da 

sua unidade deve ser conectado ao fio terra do edifício, que precisa estar ligado a uma estaca 

cravada no solo, onde o excesso de eletricidade será descarregado. 

 

 Memória 

Paredes e objetos são capazes de entrar em ressonância com a freqüência vibratória das 

pessoas que utilizam aqueles locais ou objetos por um tempo prolongado. Quando estão 

totalmente impregnados dessas vibrações, estas paredes e objetos tornam-se elementos 

ativos nos ambientes, emitindo ondas com aquela freqüência específica. Se o imóvel muda de 

donos, os novos moradores são envolvidos por estas vibrações.  

“Independentemente da característica específica da memória deste local, que pode possuir um 

histórico agradável e feliz ou marcado por desavenças e desencontros, deve-se limpar esta 

memória, para que os novos habitantes possam construir o seu próprio destino.” ¹ 

Para limpar os registros de memória presentes neste apartamento, recomendamos a seguinte 

receita: para 1 litro de água, 3 colheres de sopa de vinagre e 10 gotas de óleo essencial de 

lavanda. Umedecer um pano novo de algodão na solução e passar em paredes, pisos e 

armários. 

Simultaneamente à limpeza ou em seguida a ela, deve-se percorrer todos os cômodos com um 

sino de metal, tocando-o suavemente próximo a cada um dos cantos daquele cômodo. Ao 

caminhar pelo imóvel, mentalizar purificação energética e proteção. 

 

 Colunas cosmotelúricas 

As colunas ou chaminés cosmotelúricas são cilindros de energia que se estendem 

verticalmente para dentro da terra e em direção ao céu. Apresentam um fluxo constante de 

energias ascendentes e descendentes, que alternam a intensidade a intervalos de tempo 

variáveis. Alguns pesquisadores creem tratar-se de pontos de descarga da energia telúrica 

excessiva ou desequilibrada, causada pela interferência inadequada do homem na natureza. 

No entanto, sua real função ainda não foi plenamente identificada pelos pesquisadores desta 

área de conhecimento. 
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Quando a coluna cosmotelúrica está harmonizada, ela pode contribuir 

para a melhora dos níveis vibratórios do ambiente, gerando saúde e bem 

estar. Quando está desarmonizada, pode irradiar sua vibração 

perturbadora por todo o ambiente. 

Em geral, estas colunas são nômades, embora as construções ou a 

prática frequente de meditação possam torná-las mais estáveis em um 

determinado ponto. Neste imóvel foi identificada, no momento da 

pesquisa, uma coluna cosmotelúrica no centro da sala, conforme 

indicado na planta baixa. 

Nesta chaminé cosmotelúrica, o elemento indicado para harmonização é 

uma mandala elaborada segundo proporções da geometria sagrada, 

especialmente para a latitude da cidade do Rio de Janeiro. Para maior 

praticidade, se desejado, esta imagem poderá ser impressa em papel ou 

vinil adesivo, com 30cm, em fundo preto ou branco, e aplicada no teto. 

As colunas cosmotelúricas possuem um eixo central, de maior intensidade e menor diâmetro, 

e um outro círculo de ressonância, que em geral abrange alguns metros de diâmetro. Neste 

caso, surgiu a recomendação de uma medida de harmonização complementar, dentro deste 

raio maior. Trata-se de uma pedra, com função estabilizadora da energia, a ser colocada ao 

lado de onde hoje se encontra o rack da tv. Esta pedra, natural, sem uma recomendação 

específica de sua composição, poderá ser escolhida pelos moradores intuitivamente. 

 

 Rios subterrâneos 

Quando a água flui em canais pelo subsolo, pode provocar sonolência e enfraquecimento do 

sistema imunológico naqueles que permanecem sobre ela. O ideal é não permanecer por 

longos períodos sobre qualquer fonte de desequilíbrio cosmotelúrico, sejam falhas geológicas 

ou rios subterrâneos. 

A emanação de um rio subterrâneo pode “adquirir uma conotação suave quando encontra, na 

sua vertical, uma escultura de formas harmoniosas” ¹, por exemplo. 

Para harmonizar um dos rios subterrâneos encontrados neste apartamento, obtivemos, a 

partir de pesquisa radiestésica, a indicação de uso de uma mandala específica (M-014 Perdão), 

reproduzida ao lado. Esta é uma mandala indicada com certa 

frequência na harmonização de elementos telúricos que estão 

afetados negativamente pela ação do homem. Ela ajuda a restaurar 

sua frequência vibratória original. O tamanho ideal para esta mandala 

é de 90 cm, e ela pode ser encomendada diretamente à sua criadora, 

Rubia Dantés, através do e-mail “rubiadantes@globo.com”. A figura 

impressa pode ser emoldurada, e deve ser pendurada na parede, na 

posição indicada na planta-baixa. 

¹  “Geobiologia - A arte do bem sentir”, Allan Lopes Pires e Juan Sáez, ed. Triom. 
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O outro rio subterrâneo encontrado no imóvel, terá como elemento 

harmonizador um hexagrama: 24 - Ponto de Transição. Ele deverá ser 

confeccionado em alto relevo, na cor coral, em fundo neutro (branco, bege 

ou cinza claro) com 30cm de largura e 55cm de altura. O material usado 

para elaboração da imagem não interferirá no seu efeito, se as cores e 

dimensões forem seguidas conforme indicado. 

 

 Recomendação Extra 

O projeto “Geosounds - Melodias para a Terra” foi criado pelo geobiólogo Allan Lopes, e 

contem músicas compostas por frequências e acordes sonoros que restauram a vibração 

natural redes magnéticas terrestres, restabelecendo o equilíbrio da vida nas proximidades de 

onde são tocados. O cd deve ser tocado duas vezes seguidas, ao menos uma vez por semana. 

Ele pode ser tocado em apenas um local da casa, desde que o som possa alcançar os outros 

cômodos. O cd está disponível para venda no site www.hastore.com.br . 

 

 

Medição dos Potenciais Energéticos 

 

Estas medições indicam a intensidade e qualidade vibratórias do imóvel. Poderão ser 

refeitas após a aplicação das recomendações, para avaliação dos novos resultados. 

 Intensidade Vibratória = 7.000 bovis 

 Nível Biótico = +20 

A intensidade vibratória indica a quantidade ou intensidade de energia disponível no 

imóvel para “uso” pelos seus ocupantes. O nível biótico indica a qualidade energética do imóvel, 

seu potencial para trazer saúde. 

Neste caso, os índices estão próximos ao limite desejável para trazer vitalidade, e 

precisam ser melhorados. Com a aplicação das sugestões feitas neste estudo, estes índices serão 

naturalmente elevados, o que certamente influenciará positivamente na saúde dos ocupantes e 

no bem estar geral do imóvel. 

 

Rio de Janeiro, 00 de tal-mês de 0000. 

 



DIREÇÕES PESSOAIS
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Potencial desfavorável tanto para a

saúde e os relacionamentos quanto para

a prosperidade. Evitar usar por longos

períodos, somente para pouca

permanência. Tendência a problemas

abdominais e doenças de repetição. Risco

de problemas judiciais ou roubo. Manter

sempre limpo, arrumado e bem iluminado.

• Deve: muito Metal (som e cabaça)

• Pode: pouca Água

• Evitar: Árvore, Fogo, Terra

2014 (9): Estrela visitante benéfica, mas que
aumenta os potenciais nocivos do setor.
Garantir que haja Metal no local este ano.

Combinação de estrelas que estimula a

criatividade e a competitividade. Estimula o

romance, e a apreciar as coisas belas. Pode

levar à indecisão, à confusão mental ou a

problemas respiratórios, no baço ou pés.

• Deve: Fogo, um pouco de Metal

• Pode: -

• Evitar: Água, Árvore, Terra

2014 (2): Estrela anual que pode trazer
problemas de saúde, em especial no
abdômen. Usar Metal para minimizar os
efeitos nocivos, de preferência uma cabaça
dourada. Evitar excesso de Fogo durante
este ano.

SUDESTE
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LESTE
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SUDOESTE
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OESTE
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NOROESTE
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NORDESTE
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CENTRO

Define o potencial geral do imóvel. Neste caso, trata-se de

potencial harmônico, ligado à sabedoria, autoridade, prosperidade.

Não necessita cura específica. Podem ser usados objetos ou cores

com as características das fases Metal, Água e um pouco de Terra.

Evitar as fases Fogo e Árvore no centro do imóvel.

YIN ou YANG

Potencial desfavorável tanto para a saúde e os

relacionamentos quanto para a prosperidade. Evitar

usar por longos períodos, somente para pouca

permanência. Tendência a problemas abdominais e

abortos. Neste trecho, deixar uma cortina branca ou

metálica sempre fechada. Evitar água em movimento,

que pode trazer sérios problemas financeiros.

• Deve: muito Metal (som e cabaça)

• Pode: pouca Água

• Evitar: Fogo, Terra, Árvore

2014 (3): Estrela visitante que traz tendência a conflitos,
brigas, roubos, acidentes e ações judiciais. Se
necessário, usar pequena quantidade de Fogo, desde
que já haja bastante Metal no local.

YIN ou YANG

Potencial bastante favorável para a prosperidade.

Posições ou atitudes de autoridade permitem

promoções na carreira e ganhar dinheiro com sabedoria.

O dinheiro é investido em atividades competitivas ou

viagens que permitem criar novas oportunidades. Risco

de stress e solidão. O ideal é que seja mantido aberto,

ventilado, iluminado, permitindo ao qi  que entra por

estas janelas circular por todo o imóvel.

• Deve: não necessita cura

• Pode: Metal, Água, pouca Terra

• Evitar: Árvore, Fogo, muita Terra

2014 (8): Estrela anual extremamente
benéfica, favorece especialmente
negócios relacionados a imóveis.
Acontecimentos felizes. Um pouco
de Metal harmoniza com as estrelas
fixas presentes no setor.

YANG

SUL

Combinação de estrelas que estimula bastante a

competitividade. Caso essa energia não seja bem

canalizada, há o risco de sofrer roubos ou processos

judiciais. Se usado para descanso, estimula a

criatividade. Risco de confusão mental e problemas no

estômago ou no baço. Manter uma cortina leve sempre

fechada para evitar potenciais de acidentes e brigas.

• Deve: Fogo

• Pode: Metal

• Evitar: Árvore, , Terra, Água

2014 (1): A estrela visitante é benéfica, traz sabedoria e
fama. Mas aumenta o risco de conflitos e ações
judiciais. É importante que o Metal esteja presente no
local este ano.

YIN ou YANG

Este setor abriga ótimo potencial tanto para a

prosperidade quanto para a saúde e os

relacionamentos. Favorece  os ganhos

financeiros estáveis e progressivos. Manter o

local sempre bem iluminado e movimentado.

Um espelho pode ajudar a dinamizar o qi no

local, compensando a ausência de aberturas

para o exterior.

• Deve: Fogo

• Pode: Terra, pouco Metal

• Evitar: Árvore, Água

2014 (6): Estrela visitante que traz potencial para
a autoridade e o crescimento profissional. Pode
diminuir um pouco os ganhos financeiros de
quem permanece no local. Garantir que haja
Fogo neste local.

YANG

Combinação de estrelas favorável ao descanso e à

saúde. Pode trazer fama e boa reputação. Risco de

flerte e intrigas ou traições. Adequada a atividades

ligadas à comunicação, ao planejamento e à cura.

Manter o local tranquilo, com móveis grandes e

pouca atividade.

• Deve: Árvore, um pouco de Água

• Pode: um pouco de Fogo

• Evitar: Terra, Metal

2014 (5): Estrela anual que pode trazer problemas nos
aspectos de trabalho e prosperidade. Pode também
influenciar negativamente a saúde de Abílio. Usar
Metal no local este ano. Sugere-se um sino do tipo
pin na porta de entrada, tocando sempre que ela
for movimentada.

YIN

NORTE

5 2

4
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Setor com potencial que favorece a prosperidade, traz

dinamismo, fama; estimula a comunicação e os novos

empreendimentos. No aspecto pessoal, favorece as

atividades de cura e os estudos de metafísica. Apresenta

também tendência ao flerte, risco de incêndio ou curto

circuitos. Manter bem iluminado e movimentado, com

poucos móveis. O uso de uma fonte com água circulando

pode estimular a prosperidade. É um local adequado a um

espelho, se desejado.

• Deve: Terra, um pouco de Árvore

• Pode: Fogo

• Evitar: Água, muito Metal

2014 (7): Estrela visitante que pode trazer conflitos, risco
de acidentes ou ações judiciais. Usar um pouco de Fogo
no local este ano.

YANG

YIN ou YANG
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