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algumas dicas fundamentais do feng shui
* Mantenha todos os ambientes limpos e organizados

* Garanta que haja espaço para circulação entre os móveis

* Invista em luz natural e ventilação nos ambientes

* Não guarde objetos que representem memórias ruins

* Animais e plantas são aliados na harmonização do ambiente

* * Prefira cores que tragam a sensação de tranquilidade

* Evite espaços e móveis com pontas ou arestas 

acentuadas no ambiente

* Mantenha as tampas de lixeiras e portas de 

banheiros fechadas

* Espelhos d* Espelhos devem estar em locais 

organizados, assim como afastados de 

camas e locais de repouso

Feng Shui
O Feng Shui é uma técnica chinesa de harmonização 

e renovação da energia vital (conhecida como CHI) 

de um ambiente, seja este a sua própria casa, uma 

propriedade, o ambiente de trabalho ou de estudos. 

Carregando sabedorias milenares, o Feng Shui, aplicado de forma adequada, atrai 

prosperidade e influi no sucesso de conquistas pessoais dos praticantes, ampliando o 

estado positivo de um espaço ou chegando nele pela 

trtransmutação das negatividades.

Uma das abordagens mais difundidas e 

populares do Feng Shui é a da aplicação do 

Baguá. Esta figura consiste de um mapa 

octogonal que, como uma bússola, orienta o 

ambiente em divisões que representam 

elementos e energias particulares. Deve-se 

aplicar o Baguá sobre a planta do ambiente 

objetiobjetivado, tomando-se como orientação a entrada. 
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Quando e como usar o anel

Quando NÃO usar o anel
anel.digitalgoldmkt.com

uTILIZE o anel em sua mão dominante (CASO GERAL, SALVAS AS 
EXCEÇÕES PESSOAIS).
Mantenha o Pixiu direcionado para fora. O Pixiu é a criatura 
dourada que é símbolo de influências positivas e 
prosperidade.
AO AO PASSAR POR UM desafio na sua vida, toque no anel e 
enuncie o mantra que está encrustado no interior 
do anel: Om Mani Padme Hum. Enuncie-o ao menos 
três vezes e sinta o grau de impulsionamento 
energético oferecido a você.
PRESENTEANDO OUTRAS PESSPRESENTEANDO OUTRAS PESSOAS COM 
O ANEL DO SUCESSO, ALÉM DE ESTAR 
COMPARTILHANDO OS BENEFÍCIOS 
DO FENG SHUI, ESTARÁ GERANDO 
UMA CONEXÃO MAIOR 
ENTRE VOCÊS.

2



3



4


