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Feng shui das plantas  
e flores para harmonizar 

a sua casa 

Atrair saúde, prosperidade, harmonia  
e amor para o seu lar

O feng shui trata-se de uma 
sabedoria oriental chinesa com 

mais de 4 mil anos. Com o 
tempo, alguns mais eruditos, 

aperceberam-se de que existiam 
espaços na Natureza onde as 

plantas cresciam melhor.  
Mais tarde, aperceberam-
-se também de que havia, 

igualmente, habitações que 
os faziam sentir melhor que 

outras e que as famílias que lá 
habitavam eram mais felizes e 

prósperas do que outras.

bem-estar

Este conhecimento foi-se desen-
volvendo com o tempo, foi-se 
aperfeiçoando e apesar de ainda 
não existir bússola na altura, 

os resultados face a melhores ou piores 
orientações e disposições eram visíveis ao 
nível do corpo e da mente.

Surgiram, então, os mestres em feng shui 
que durante gerações transmitiram os seus 
conhecimentos para os aprendizes, que mais 
tarde se tornariam mestres e garantiam, 
assim, a continuidade desta corrente de 
pensamento. Numa sequência de estudo, 
dedicação, o conhecimento do feng shui 
chegou, assim, até aos dias de hoje. 

As plantas numa casa são 
uma boa opção

O feng shui permite harmonizar, equi-
librar e potenciar as energias das casas e 
dos espaços, ajudando os seus habitantes 
a atingir determinados objectivos, como 
a prosperidade, a riqueza, a saúde, os  



bem-estar

Energia calmante e rejuvenescedora

Como qualquer ser vivo, as plantas necessitam de carinho, de atenção, de 
estarem limpas, frescas e saudáveis, pois uma planta a definhar será como um 
paciente que necessita de ser tratado. Essa energia débil e fraca contagiará os 
habitantes. Por esta razão, sempre que uma planta morre, deveremos substituí-la 
imediatamente.
Para terminar, quantos de nós já visitámos espaços onde sentimos que os aromas 
das plantas, a harmonia e o bem-estar reinavam pelo ambiente e ficámos 
contagiados com essa energia calmante e rejuvenescedora?

relacionamentos, o reconhecimento social, 
os estudos, entre muitos outros, uma vez 
que a casa é o reflexo das pessoas que 
nela habitam.

A colocação de plantas numa casa é uma 
excelente opção, pois estas estimulam a 
harmonia e o equilíbrio, que permitem 
transformar as energias menos benéficas em 
energias e ambientes mais saudáveis.

Apesar dos sectores cardeais Este e 
Sudeste serem os mais usuais para a 
colocação de plantas, não significa que 
só se deva colocar plantas aqui. Existem 
vários tipos de plantas e estes estão asso-
ciados aos diferentes elementos (Água, 
Árvore, Fogo, Solo, Metal) que, por sua 
vez, estão associados a sectores cardeais. 
Assim, nos sectores Este e Sudeste da 
sua casa, as plantas verticais, altas, com 
folhagem e verdes, tais como, bambus 
são as mais indicadas. Plantas com estas 
características nestes sectores vão estimular 
o aparecimento ou a continuação de um 
bom desenvolvimento de novos projectos, 
a prosperidade e a saúde.

Já as plantas de folha bicuda, em forma 
de estrela, encarnadas ou violetas (cores 
fortes), nomeadamente estrelícias, girassóis, 
dracaenas e flores de Natal são as usadas 
no sector Sul para atrair fama, sucesso, 
reconhecimento, popularidade e paixão. 
As rasteiras, de flor pequena, amarelas 
e alaranjadas são utilizadas nos sectores 
Sudoeste e Nordeste. Os amores-perfeitos 
são ideais para alcançar uma boa relação 
familiar, fortalecer a energia da mãe e ainda 
para melhorar os relacionamentos amorosos 
e de amizade. Já as açucenas e os jarros 
contribuem para o aumento da motivação 
dos habitantes, bem como estimulam os 
estudos e a espiritualidade.

As plantas arredondadas e brancas são 
indicadas para os sectores Oeste e Noro-
este (Metal). As crássulas, usadas pelos 

chineses há milhares de anos, melhoram as 
finanças da família. As túlipas, margaridas 
e cravos usam-se no Oeste para estimular 
o romance.

Por fim, as plantas de forma irregular são 
ideais para o sector Norte (Água) como as 
trepadeiras e as orquídeas que promovem 
sorte na carreira profissional.

Análise personalizada  
e profissional

Contudo, não quero deixar de frisar que 

estamos a falar de regras gerais e como em 
todas as regras, há excepções. Por exemplo, 
sendo o sector Sul o mais indicado para 
colocar estrelícias, mas, ou porque já há 
excesso do elemento Fogo (sabe-se através 
dos mapas energéticos de cada espaço) ou 
porque o mesmo pode drenar o elemento 
de quem lá habita, ou simplesmente esse 
sector pode ter uma energia nociva, seria 
um erro potenciar o sector com o uso de 
plantas. Como tal, cada caso é um caso, 
e numa casa, normalmente há sempre 
uma excepção que carece de uma análise 
mais personalizada e profissional.
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