Produtos que duram e duram…
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O Ciclo de Vida de um Produto (CVP) é
algo que se assemelha aos quatro estádios
tão estudados na metafísica chinesa:
nascimento, crescimento, auge e declínio.
O Ciclo de Vida de um Produto é a linha
de tempo que vai desde a conceção de
um objeto até ao seu fim.

H

oje em dia, o Ciclo de Vida
de um Produto é muito
mais curto, não só porque
de um modo geral não se aposta
tanto na qualidade dos materiais
face à rapidez com que é necessário escoá-los, mas também
porque as pessoas adotaram
um comportamento em que os
objetos são quase descartáveis.
No passado comprava-se uma
mobília de sala para a vida, en-
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quanto atualmente isso é impensável. Porém, cada vez mais
indivíduos e empresas se preocupam com a sustentabilidade
do planeta e com a durabilidade
dos produtos, e tendem a preferir peças e materiais que durem mais no tempo e que sejam
amigos do ambiente. Mas em
que ponto é que o Ciclo de Vida
de um Produto se relaciona com
o Feng Shui?

HARMONIA NAS PEÇAS

Embora os produtos tenham um “prazo de utilização” mais
ou menos definido, é possível fazer com que um produto dure
mais tempo com base no Feng Shui. O que está por detrás
disto é o Ciclo dos Cinco Elementos. Então, se os materiais,
as cores e as formas que compõem um objeto e que, por sua
vez, representam os elementos, estiverem em harmonia, esse
objeto durará mais tempo do que se os materiais, as cores e as
formas que o compõem estiverem em desarmonia. Uma mesa
de plástico, de forma redonda e de cor branca tende a durar
menos que uma mesa de plástico, de forma quadrada e de cor
branca. No primeiro caso temos um material que representa
o elemento Fogo e uma cor e forma que representam o elemento Metal. No segundo, temos um material que representa
o elemento Fogo, uma forma representada pelo elemento Solo
e uma cor do elemento Metal, estando o Fogo a alimentar o
Solo e este a alimentar o Metal, em vez de termos uma situação em que o Fogo está a fundir o Metal.
No meu livro Mude a Sua Casa Enriqueça a Sua Vida irá
encontrar as características de cada elemento face a cores,
materiais, formas, entre outras, para fazer uma melhor seleção,
além de criar harmonia nas suas peças e, consecutivamente, na
sua casa e vida!
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