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TERMOS E CONDIÇÕES 
 

DICAS ANUAIS DE FENG SHUI PARA 2023 

 

1 – Para se habilitar a ganhar uma Consulta Profissional de Feng Shui ou de BaZi – 4 

Pilares do Destino – Chaves da Vida (à sua escolha), cujo sorteio será dia 12 de 

Fevereiro 2023, terá de: 

a) Adquirir o vídeo Dicas Anuais para 2023 em www.sofialobocera.com/eventos 

b) Seguir a nossa página de Instagram e/ou Facebook Profissional; 

c) Fazer like (gosto) do Live no Instagram ou Facebook; 

d) Nomear três pessoas nos comentários do Live no Instagram ou Facebook; Quantas 

mais vezes, melhor. 

e) Escrever uma frase (curta) na compra do vídeo: “Eu sigo a Sofia Lobo Cera porque...” 

A melhor frase vence e ganha a consulta. 

2 – Este prémio é válido até 31 de Dezembro de 2023, pelo que a consulta tem de ser 

realizada até lá sob mediante disponibilidade da consultora. 

3 – No caso de optar por uma consulta de Feng Shui em vez de BaZi, o prémio só se 

aplica para casas compreendidas entre T0 a T4, até 4 pessoas, 1 piso, sem jardim. Para 

outras tipologias pode sempre pagar o diferencial. Caso não o pretenda fazer nem 

optar pela consulta de BaZi, a consulta passará para o sorteado seguinte. 

4 – Metodologia da Consulta Profissional de Feng Shui 

Esta modalidade de consulta de Feng Shui Clássico, baseia-se 

essencialmente no cálculo de Xuan Kong Fei Sin (Estrelas Voadoras), 
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não indo por isso a todo o detalhe que se pode ir em Feng Shui. 

Digamos que aqui estamos a trabalhar com um detalhe de 15º nas 

indicações a aplicar em vez de se estar a trabalhar ao grau com toda 

a precisão. 

Inicialmente realiza-se um Diagnóstico onde se conversa com o 

cliente para se apurar os seus objetivos de consulta, realizando-se 

também o levantamento de todos os dados necessários para a 

análise. Após isto, é efetuada a devida análise e respetivos cálculos 

e posteriormente será enviado um documento com uma checklist 

de todas as sugestões e recomendações a aplicar. Neste tipo de 

consulta, para além de todas as sugestões de harmonização base, é 

feita também uma análise anual e mensal do seu espaço para um 

ano e são-lhe recomendadas sugestões (curas específicas anuais) 

para o ano em vigor, bem como as cores a usar em cada divisão, e 

respetiva disposição do mobiliário, bem como outras indicações 

para ir ao encontro dos seus objetivos de consulta. Note que no 

documento (na referida checklist) vão apenas as medidas de Feng 

Shui a implementar e não qualquer explicação dos porquês das 

mesmas ou a respetiva análise. (Nota: Independentemente desta 

modalidade ter uns 15º de pormenor, quaisquer medições com a 

bússola são exatas e ao grau). 

Esta consulta será realizada à semelhança das que são atualmente 

elaboradas para áreas fora de Lisboa ou para o estrangeiro, em que 

o cliente arranja uma simples bússola (há umas muito acessíveis na 

Decathlon), e em que lhe é explicado como fazer a medição, que é 

muito simples. Existe toda uma preparação em que a consultora, tal 

como ensina os seus alunos, ensina o cliente.  

O sorteado deve enviar previamente fotografias da habitação 

(interior e exterior) e vistas das suas janelas, para além dos 

elementos habituais necessários que serão descritos abaixo. (Não 

se preocupe que tudo será explicado detalhadamente como fazer. 

A consultora faz muitas consultas com esta metodologia de há dois 
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anos para cá para todo o país e estrangeiro e têm corrido muito 

bem). 

Nesta consulta está incluído o acompanhamento gratuito da 

implementação das recomendações via e-mail durante os primeiros 

seis meses com um tempo máximo de uma hora e meia, após a data 

da entrega da checklist. Após esse tempo será cobrado como 

Acompanhamento Personalizado. O serviço de Acompanhamento 

Personalizado serve para os clientes terem um apoio profissional, 

por videochamada, para os ajudar a concluir o processo de 

implementação de uma consulta de Feng Shui ou para tirarem 

dúvidas por esta via, cujo valor é de 100€/h. A partir de uma hora 

são cobrados em períodos de 15min. 

 

5– Elementos necessários para a realização de uma Consulta Profissional de Feng Shui: 

Planta do espaço digitalizada e à escala (fotografia não serve. Pode ser desenhada pelo 

cliente desde que esteja proporcional), data de construção/ocupação do 

edifício/moradia, as datas de nascimento dos ocupantes da fração e se possível com 

hora e local de nascimento, morada completa, um contacto telefónico, as ditas 

fotografias. 

6 - Metodologia da Consulta de BaZi – 4 Pilares do Destino – Chaves da Vida 

Digamos que BaZi é a sorte do céu, ou seja, a nossa carta astral 

tradicional chinesa, que se baseia nos dados de nascimento do 

indivíduo.  

 

A vida do ser humano é composta por três níveis – San Cai 

(trindade): Céu | Homem | Terra. A sorte da Terra é aquela que nós 

dominamos através do Feng Shui. A sorte do Homem tem a ver com 

os nossos pensamentos, escolhas e ações. A sorte do Céu tem a ver 

com o nosso desígnio, os nossos ciclos temporais, e que não 
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podemos alterar. Contudo, conhecendo os ciclos de cada um, isto 

é, os períodos bons e os períodos mais desafiantes, podemos 

trabalhar a sorte do Homem através das nossas escolhas, e a sorte 

da Terra através da nossa casa/empresa (com do Feng Shui) para 

retirarmos o maior partido das fases boas da vida e as precauções 

necessárias nas alturas menos fáceis. 

 

Uma carta de BaZi para além de nos ajudar a compreender os ciclos 

temporais, ajuda-nos a entender muitos comportamentos e 

relações com companheiros, familiares, amigos, colegas, e ainda a 

descobrir as chaves da vida e o Código da Vida que poderemos usar 

no dia a dia e que tem um impacto enorme na nossa vida, bem 

como saber quais os melhores elementos, isto é, cores a usar 

nomeadamente no nosso vestuário, agenda, desportos e hobbies 

mais adequados, profissões, etc., entre muitos outros detalhes que 

tornam a nossa vida muito melhor. Estas análises são muito 

detalhadas, rigorosas, pormenorizadas e imensamente trabalhosas 

devido ao pormenor a que vão.  

 

A primeira consulta de BaZi é apresentada em forma de áudio, após 

o cliente ter enviado os elementos solicitados e descritos abaixo; 

sendo mais descritiva, mas poderá solicitar um relatório adicional 

se o desejar (o relatório não está incluído no sorteio, mas pode fazer 

o pagamento adicional se desejar). Mais tarde, se quiser, pode 

sempre fazer uma outra consulta, muito comum quando as pessoas 

pretendem saber algo em concreto ou tão simplesmente como vai 

ser o ano seguinte. Estas segundas consultas e próximas são online 

e têm a duração de 40 minutos. Também para o caso de ter dúvidas 

e querer marcar uma reunião por telefone ou videochamada, pode 

sempre fazer um Acompanhamento Personalizado. 
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7– Elementos necessários para a realização de uma consulta de BaZi – 4 Pilares do 

Destino. 

Para a consulta, precisarei que me envie os seguimentos elementos 

para poder realizar a sua análise e envia-la para si: data de 

nascimento com hora e local de nascimento (se não tiver penso que 

ao pedir o assento de nascimento que consegue obter), bem como 

indicação de uns três a cinco anos bons e maus, com uma breve 

descrição do porquê foram bons ou maus. Um ano bom caracteriza-

se por anos em que se teve abundância financeira ou evoluções na 

carreira. Subidas na vida. Nada que tenha a ver com casamentos e 

nascimentos de filhos. Um ano mau são anos em que ocorreram 

perdas de capital, descidas ou quedas de posições profissionais, ou 

problemas de saúde e acidentes do próprio. Os anos não têm de ser 

seguidos e são desde que nasceu até agora. Precisarei também de 

saber o tipo de atividade profissional e o tipo de ambiente onde 

reside e residia nesses anos que indicar (ex: trabalha com máquinas 

industriais e vive numa cidade). Deve indicar também o porquê da 

consulta, se tiver algum propósito; bem como um contacto 

telefónico. Estas consultas ou os Acompanhamentos 

Personalizados não estão incluídas no prémio. 

 


