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Que  sinais a sua 
casa lhe transmite?

Sabia que a sua casa pode ser um excelente indicador de como está a sua vida e de como irão ser 
os tempos próximos? Pois é, apesar de as casas não serem propriamente seres vivos, as mesmas 
dão-nos sinais e os quais podemos interpretar consoante o tipo de manifestação e a zona da casa 

em que ocorrem. Dentro do tipo de manifestação, isto é, do elemento correspondente (Água, 
Árvore, Fogo, Solo e Metal) existem ainda vários géneros.

bem-estar

Feng shui 

Na sua casa existe alguma zona 
cheia de bolor? E com infiltra-
ções? E inundações, já alguma 
vez foi ‘inundada’ por essa 

situação? E como anda a saúde das suas 
plantas? Já alguma lhe morreu de repente? 
E curto-circuitos? Já alguma vez acendeu 
uma lâmpada que ao carregar no botão 
parece que explodiu? E na sua casa, existe 
alguma zona em que apanhe muito mais 
pó que outras? E os materiais? Tendem a 
enferrujar com facilidade? 
Este tipo de manifestações pode indicar 
muitas situações que estão a decorrer ou 
que se avizinham. 

Tome nota!
•  O bolor, consoante a zona da casa em que 
aparece, indica algo no nosso interior que 
está a bloquear uma dada situação, como 
por exemplo, sentirmos que as pessoas que 
nos rodeiam não nos ajudam o suficiente. 
•  As infiltrações são questões muito inter-

nas e com dificuldade em serem resolvidas. 
É algo que pode estar sob pressão, como 
a depressão. 
•  As inundações podem indicar que 
vão ocorrer mudanças repentinas na vida 
familiar.
•  Se uma planta morre repentinamen-
te, devemos ficar atentos à saúde ou a 
questões familiares ou até a situações do 
nosso passado.
•  Quando acendemos uma lâmpada e 
há um curto-circuito, devemos analisar 
se nós ou alguém próximo não está de-
masiado agitado, irritadiço e stressado. Se 
sim, devemos acalmar, pois tais situações 
poderão trazer discussões sérias ou mesmo 
problemas de nervos ou de coração.
•  O cotão que tende a instalar-se em deter-
minados recantos da nossa casa, ao ponto 
de o termos de retirar diariamente, é um 
excelente indicador de que a energia está 
estagnada e bloqueada e que algo não está 
a fluir como devia. Só remover esse cotão 

não é suficiente. É preciso analisar de que 
bloqueio se trata e corrigi-lo. Finalmente, 
as manifestações Metal, como o simples 
enferrujar, indica situações de inveja, ou 
de falsidade ou mesmo falta de objetivos.

A nossa casa é uma extensão do nosso corpo 
e, como tal, manifesta-se. Saber reconhe-
cer os seus sinais e saber interpretá-los 
pode ser uma mais-valia no seu dia a dia, 
ajudando-o a resolver problemas existentes 
e a prevenir-se de situações que venham 
a ocorrer!
Votos de boas energias. Z
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