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No momento da sua construção, cada casa capta no interior energias do céu que entram pelos 
oito setores cardeais da Terra (Sul, Sudoeste, Oeste, Noroeste, Norte, Nordeste, Este e Sudeste). 
As energias têm uma natureza específica benéfica ou nociva, e não se situam aleatoriamente 

na sua casa ou trabalho, mas sim num local específico.

Por CLÁUDIA MACHADO DE CASTRO*
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Natal com bom 
Feng Shui
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Decorar a casa

“As energias 
nocivas causam 
irritabilidade, zangas, 
doenças, stress, rou-
bos, perdas, etc.”



aAs energias nocivas causam irritabi-
lidade, zangas, doenças, stress, roubos, 
perdas, etc., e as benéficas causam bem-
-estar, harmonia, saúde, felicidade, amor, 
prosperidade... Todas se encontram numa 
fração de 45º de cada setor cardeal de 
cada imóvel. Por exemplo, numa casa, 
a energia que gera bem-estar pode estar 
a Sul e aí encontrar-se uma sala. Nou-
tra casa, essa mesma energia pode estar  
a Sudoeste e aí encontrar-se um quarto. 
Tudo depende do ano de construção de 
cada casa e grau magnético da fachada 
de cada imóvel. Apenas o genuíno Feng 
Shui tradicional, o ancestral, consegue 
identificar os locais.

ÉPOCA NATALÍCIA 
ABENÇOADA

Todas as energias possuem durabilidades 
distintas. Algumas mostram esse resultado 
para sempre, mas outras dão esse resultado 
durante 20 anos e todos os anos existem 
energias anuais que interagem com as já 

Como fazer?
 
Recorra a uma bússola para identificar 
onde se situam os pontos cardeais da sua 
casa. Verifique qual o setor cardeal em 
que se insere a sua árvore de Natal ou  
a mesa, e decore com as cores que indico.

• Sul:  Este mês, a energia a Sul é de na-
tureza negativa. Utilize os dourados, 
brancos e cinzas. Se tiver uma árvore de 
Natal neste setor deve ser de tonalidade 
dourada ou branca.
• Sudoeste:  Este mês, a energia neste 
setor é de natureza negativa. Utilize os 
brancos, dourados, cinzas e castanho-es-
curo. Se tiver uma árvore de Natal neste 
setor deve ser de tonalidade verde.
• Oeste: Este mês, a energia a Oeste é de 
natureza anual benéfica e mensal noci-
va. Utilize os dourados, cinzentos, bran-
cos, vermelhos, laranjas ou rosas. Se ti-
ver uma árvore de Natal neste setor deve 
ser de tonalidade dourada ou branca.
• Noroeste: Este mês, a energia a Noroes-
te é de natureza anual benéfica e mensal 
nociva. Recorra aos verdes e castanho-
-escuro. Se tiver uma árvore de Natal 
neste setor deve ser de tonalidade verde.
• Norte: Este mês, a energia a Norte é de na-
tureza benéfica. Opte por azul e preto. Se 
tiver uma árvore de Natal neste setor deve 
ser de tonalidade dourada ou branca.
• Nordeste:  Este mês, a energia a Nor-
deste é de natureza benéfica. Utilize os 
verdes e o castanho-escuro, azul e preto. 
Se tiver uma árvore de Natal neste setor 
deve ser de tonalidade verde.
• Este: Este mês, a energia a Este é de na-
tureza benéfica. Escolha amarelo, cas-
tanho-claro, bege, azul e preto. Se tiver 
uma árvore de Natal neste setor deve ser 
de tonalidade dourada ou branca.
• Sudeste: Este mês, a energia a Sudeste  
é de natureza benéfica. Opte por verde 
ou castanho-escuro. Se tiver uma árvore 
de Natal neste setor deve ser de tonalida-
de verde.
• Centro: Ao centro pode e deve colo-
car velas, luzes, vermelho, rosa, laranja. 
Cada energia pertence a um dos cinco 
elementos da natureza, pelo que as mes-
mas podem ser ativadas ou retificadas. 
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Não tenha estrelas 
de cinco pontas!
 
Quando todas as energias estão  
a atacar-se formam uma estrela de 
cinco pontas no ciclo dos elementos. 
Por esse motivo, evite ter esse sinal na 
roupa, nos acessórios, na decoração 
da casa ou até mesmo em papéis de 
embrulho. Boas festas, tudo de bom  
e muito pensamento positivo!

existentes no setor. Como cada casa 
tem energias duradouras específicas  
só é possível dar indicações mais dura-
doras a nível particular. Partilho neste 
artigo indicações sobre como decorar 
a mesa de Natal e a árvore, consoante 
as energias de 2019 e em conjunto 
com a energia de dezembro, para que a 
noite da Consoada seja abençoada e se 
celebre a data do nascimento de Jesus 
Cristo em união de família.

Veja ao lado a descrição das ener-
gias positivas e negativas em de-
zembro 2019 nos oito setores car-
deais com resultados como stress, 
perdas, roubos, irritabilidade, amor, 
prosperidade, saúde, felicidade,  
entre outros.

(*) Mestrado em Feng Shui tradicional
Mestrado em Feng Shui tradicional
http://www.fengshuiportugal.com
Tire dúvidas gratuitamente através  
do meu Instagram:  
@FengShuiPortugalclaudiamcastro


