
 

FENG SHUI – Limpeza energética do 

ambiente (não deixe todo o trabalho 

para seu Pet) ♥  

 

Mantenha a porta de entrada livre! 



Embeleze a entrada. Quer seja do edifício, do escritório ou até mesmo da sala. Coloque o 

seu nome de forma a que todos saibam que é o seu espaço e a sua energia. 

Antes, é preciso jogar fora ou doar tudo o que não serve mais. E o que esta quebrado, 

consertar.  

Plantas vivas: 

Plantas e flores vivas, além de serem bonitas e perfumadas, têm um grande 

poder de absorver as energias negativas dos ambientes. Coloque muitas 

plantas e flores na sua casa e empresa. Todos os tamanhos e tipos são bem-

vindos. Quanto mais, melhor. 

Uma combinação poderosa de plantas e o famoso "Vaso de Sete Ervas". Em 

geral, é um vaso de sete ervas é composto pelas seguintes plantas: arruda, 

alecrim, espada de São Jorge, pimenteira, guiné, manjericão e elevante. 

Um ótimo local para colocar o vaso de sete ervas, é perto da porta de entrada, 

pelo lado de fora da casa ou empresa. O vaso de sete ervas irá segurar e 

repelir todas as energias negativas que iriam para este ambiente 

A pessoa, ao ver o vaso de sete ervas, irá desviar momentaneamente sua 

atenção da porta principal para o vaso. Isso fará com que as energias 

negativas fiquem presas às plantas. Teremos o mesmo efeito, se for colocado 

uma bela e viçosa planta ou um vaso de flores próximo à porta de entrada, 

principalmente de cores bem vermelhas (essas últimas podem morrer 

mesmo...) 

E plantas no quarto sim senhora. Pode ter certeza que vai ter ar pra todo 

mundo jisajisjisa ;) 

Lembrando que as plantas se comunicam energeticamente... e até agradecem 

quando você cuida, põe água (vide a arruda). Então cuidado para não por uma 

plantinha doente junto das outras, que podem adoecer também.  

Problema: vasos mal dimensionados não deixam espaço para as plantas 

crescerem com naturalidade, de forma saudável. 

Solução: cheque se a espécie é adequada à luminosidade local, faça regas e 

podas constantes e não se esqueça de deixar uma boa área de circulação no 

ambiente. 

Flores brancas: Branco é pureza. Flores brancas absorvem as energias mais 

densas. 

O eucalipto purifica e a hortelã ajuda a zerar energias antigas para que outras 

novas possam chegar. 

 



.......................................................................................................... 

 

Outras dicas: 

 

• Água com sal grosso atrás da porta também é muito bom para segurar as "energias"; 

• Coloque em um copo de vidro um dedo de sal grosso e complete com água; 

• Só não se esqueça de trocar a água com sal a casa sete dias (feng Shui) 

• Lavar o ambiente com álcool (bom para tirar larvas astrais também) 

• Limpar chão, batentes e todas as portas da casa com um pano úmido na solução de água 

comum misturada com uma colher de sopa de anil líquido. O anil líquido tem a 

propriedade de limpar as más energias da casa. A amônia também (gotinhas na maquina de 

lavar antes de por na maquina - secar no sol sempre).  

• Cuidado pra não energizar muito a cama deixando ela no sol de dia. Jamais deixe a sua 

cama virada de frente para a porta do quarto. Essa posição causa um excesso de energia 

que impede um sono tranquilo. Nunca muito encostada na parece também, pois assim o 

fluxo de energias fica bloqueado. 

• Pra saber se o ambiente esta carregado, ponha umas três pedras de carvão num copo 

d'agua... se duas afundar...  

• O acúmulo de sujeira e gordura em cantinhos pode causar depressão e estagnação. 

• No borrifador, coloque o suco de 1 limão com água. Borrife em portas janelas, paredes, 

camas, cortinas, guarda roupas, movei em geral. 

• Após a faxina geral, na última água de limpeza da casa, passe um pano úmido banhado 

em óleo essencial de eucalipto ou desinfetante com eucalipto ou lavanda.  

• Água com sal grosso - Água do mar - Água do rio: Para limpeza energética, você pode 

borrifar o ambiente com qualquer uma destas águas. Nada limpa mais que a água do mar 

ou de uma cachoeira. 

• Na cozinha, os armários e gavetas devem estar em ordem para um bom fluxo das 

finanças. 

• Sempre mantenha tampos dos vasos sanitários abaixados e portas fechadas no banheiro. 

Incluir plantas e aromas é uma ótima pedida. 

• Para trazer harmonia para a relação com o parceiro, aposte em flores e objetos aos pares 

por toda a casa e, principalmente, no quarto e sala. 

• Ametista (uma grandona), que transmuta as energias do local. 



• Incensos. Ambiente perfumado. 

• Janelas abertas. Nenhum vidro quebrado. 

• Portas novas, abrindo e fechando normalmente e sem nada atrapalhar... elas são elos de 

comunicação entre as pessoas do recinto... se estiverem quebradas, rachadas, com 

problemas para abrir, travadas por objetos... é assim que está e vai ficar a comunicação no 

recinto. Se a porta de entrada de sua casa estiver alinhada com a porta do fundo da casa, 

uma de frente para outra, toda a energia que entra na casa pela porta de entrada, sai direto 

pela porta do fundo, deixando sua casa sem energia. Se estas portas ficarem do lado 

esquerdo da casa, com certeza, a prosperidade entra e sai com muita velocidade. 

• "Também devemos dar atenção especial às prateleiras. Principalmente se estiverem muito 

cheias e sobre o local onde permanecemos por algum tempo sentados ou deitados, como a 

cabeceira da cama. Se lotadas, as prateleiras nos oprimem, pois trazem uma mensagem 

silenciosa de sobrecarga. 

Na hora de arrumá-las, aproveite para dispor os livros e objetos numa linha ascendente, 

isto é, os últimos à direita sempre mais altos, o que estimula inconscientemente a 

prosperidade. 

Quanto às molduras das telas e fotos, formas arredondadas são sempre bem-vindas." 

Coloque objetos nas prateleiras na vertical, o sentido crescente representa movimento e 

prosperidade, segundo a técnica chinesa. 

• Colchas e almofadas com estampas delicadas renovam o ambiente, que pode merecer 

novos travesseiros. “Afinal, é neles que descansamos a cabeça toda noite”, 

• Luzes... mais de uma no ambiente... tudo bem iluminado. Limpar a casa de dia 

(energeticamente/espiritualmente também) 

• Evite ter que pular ou desviar de mesas, banquinhos e outros objetos. Sempre que 

possível, dê um jeitinho de colocar os móveis bem perto ou encostados nas paredes, 

contornando a casa e deixando a área de circulação livre. Segundo a técnica chinesa, móveis 

bloqueando a passagem podem desencadear limitações na vida. 

• Cortinas que vão do teto ao chão aumentam a parede, e o uso de espelhos pode ampliar o 

local. Porém, é preciso cuidado com o lugar que colocar este objeto, pois não é 

aconselhável que ele reflita pontas e quinas de móveis ou paredes, que podem funcionar 

como uma flecha incidindo uma energia agressiva, trazendo a percepção de algo projetando 

violência no ambiente e, com o tempo, a sensação de incômodo aos moradores. Os 

espelhos ainda não devem estar em frente ao banheiro ou próximo à cama, refletindo a 

pessoa enquanto dorme, pois evita que ela veja seu próprio reflexo no espelho e acabe se 

assustando. O espelho “multiplica” as energias da casa. Coloque-os estrategicamente 

posicionados para as coisas que você gosta de ver. 

• Arranje um espaço na parede para colocar todos os seus feitos alcançados. Por menores 

que sejam, merecem um lugar de destaque.  



• Separar as revistas que são necessárias e guardá-las juntas. As demais: lixo. 

• Feng Shui explica que vazamentos escoam a energia da casa.  

• Cristais e fontes de água são os melhores itens decorativos, segundo o Feng Shui, pois 

pode trazer energia positiva para todos os seus empreendimentos. Só lembrar-se das cartas 

positivas do tarô. 

• Na hora que estiver limpando, mentalize que sua casa esteja se livrando das más energias. 

Lembre-se que a casa é vc. Orações. 

 

. Animais vivos 

Absorvem as energias negativas de ambientes (principalmente gatos 

pretos) 

... mas cuidado galera, se o bicho esta com muita bolotinha de gordura, 

vocês podem estar saturando ele de energias negativas... se o animal for 

de fazer esses tipos de limpeza (grande maioria entre os domésticos) ou 

for de cura (mais esponja ainda), e você chegar com todos os seus dramas 

humanos e ficar jogando nele suas cargas emocionais... pode ser que ele 

fique carregado também, e às vezes mais do que podem suportar; ficam 

doentes.  

Eles são ótimos para limpar ambientes, mas como válvula de escape = 

para jogar as vibes tensas neles, acho egoísmo.  

Aliás... Feng Shui para seu bicho também viu ;)  

Porque é bom mudar tudo de lugar de vez em quando... para não entedia-

lo, para mexer com sua rotina (o que é bom para o cérebro) e fazer a 

energia do local circular de outra maneira; não estagnando, e não 

deixando seu animalzinho viciado em fazer tudo da mesma forma sempre, 

ficando estagnado também. Troque regularmente os seus potinhos, cama, 

cobertores, pinte o local onde ele fica, etc. Ele vai se sentir numa casa nova 

=D 



Gatos 

"Entendimento sobre mistérios, sensualidade, LIMPEZA, visões místicas, 

independência, completude. O gato é um animal que combina um alto 

grau de sensualidade com uma natureza profundamente psíquica e 

espiritual. Ele nos lembra que os mundos espirituais e físicos não são 

separados, mas um só. Observe quando o seu gato não chega perto de 

alguém. Talvez é para você também não querer esta pessoa por perto." 

(Sirius-B). 

 

 

 

 

 

 

 

 



CORES: 

 

# AMARELO, vermelho e turquesa aceleram a energia. Cor que significa riqueza, ligada à 

concentração e comunicação. Ótimo para escritórios e demais ambientes de estudo, 

auxiliando a concentração em atividades ligadas ao desenvolvimento do intelecto.  

 

# VERMELHO Estimula a energia vital e espiritual. Lembrando sempre de dosar essa cor, 

pois tudo em excesso não faz bem. E cores muito fortes tendem a diminuir o ambiente. 

Vermelhos, violetas e dourados atraem a energia. Rosas e vermelhos estimulam o 

romance 

 

# ROSAS, corais, verde claro e tons pastel suavizam as energias. A cor que representa a 

união de elementos entre o céu e a terra, o material e o espiritual. Fica ótimo em 

ambientes que tem o intuito de nos relaxar.  

 

# BRANCO, Castanho e bege neutralizam a energia. Deve ser usado com cautela 

(branco), pois se acredita que ele drena a energia e está relacionado ao luto e a má sorte. 

Tons pastéis trazem boas energias para os dormitórios, por trazerem tranquilidade.  

 

# MARRONS e ferrugens deixam a energia mais vagarosa. Lembram o elemento madeira, 

que significa crescimento e vida. São belamente distribuídos na casa em móveis e demais 

ornamentos.  

 

# LARANJAS e azuis vibrantes estimulam a criatividade 

 

# AZUL Ótima cor para salas, quartos e espaços do casal. Lembra-nos do céu e do 

oceano e da tranquilidade que eles carregam. Para o casal é a cor do romance e das 

intenções puras.  

 

# ROXO e lilás aumentam a espiritualidade 

 

# VERDE A cor da família. Usado para renovar a casa, ou dar um novo início na vida. 

Ótimos em quartos de crianças, por ser ligado ao elemento madeira, conectado com a 

realização de objetivos e sonhos.  



# PRETO é a cor da sabedoria, do elemento água. Remete a sofisticação, intelecto e força 

espiritual. Usado em excesso pode levar ao pessimismo. Ou seja, use objetos pretos na 

decoração, fuja de paredes inteiramente pretas.  

 

# CINZA: É a mistura entre o preto e o branco, ótimo para ambientes de conflito por 

canalizar essas energias a ajudar a trazer paz de espírito. 

.............................................................................................. 

De acordo com a área do ba-guá, a consultora em feng shui Mon Liu, de São Paulo, 

sugere as cores e as ilustrações mais adequadas à parede: 

 

“TRABALHO/CARREIRA Cores: preto, azul, turquesa. Imagem associada a amplidão. 

 

ESPIRITUALIDADE/ AUTOCONHECIMENTO Cores: lilás, azul, turquesa, tons terrosos. 

Crie uma parede zen com motivos angelicais. 

 

SAÚDE/FAMÍLIA Cores: diversos tons de verde. Telas com pinturas de plantas são ótimas 

para ambientes em que a família interage. 

 

PROSPERIDADE/ABUNDÂNCIA Cores: verde, amarelo, dourado, prateado. Pense na foto 

de uma árvore encostada à parede. 

 

SUCESSO/FAMA Cores: vermelho, laranja. Invista nas mandalas com cores estimulantes. 

 

RELACIONAMENTOS/ CASAMENTO Cores: rosa, vermelho e branco. Papel de parede 

com rosas são a expressão máxima de amor. 

 

CRIATIVIDADE/FILHOS Cores: colorido, branco, cinza, tons metálicos. Nessa área do ba-

guá, vale usar pratos coloridos, que motivam a pensar de maneira lúdica! 

 

AMIGOS/VIAGENS Cores: colorido, branco, cinza, tons metálicos. Uma foto de margaridas 

(flores que simbolizam amigos) cai bem no espaço onde se costuma receber os 

convidados.” 

Cores que sufocam: certas cores em demasia podem ser deprimentes e deixar o clima 

pesado. Muito cuidado com excesso de preto, marrom, cinza escuro, azul marinho, roxo e 

verde-musgo. Esses tons são capazes de acabar com a harmonia pessoal. 



........................................ 

As Cinco Fases Chinesas 

 

Árvore 

Cores: verde, azul claro 

Formas: linhas verticais, retângulos, cilindros 

Materiais: plantas 

 

Fogo 

Cores: vermelho, rosa forte, laranja, púrpura 

Formas: triângulos, pirâmides, estrelas 

Materiais: lâmpadas e velas acesas 

 

Terra 

Cores: amarelo, marrom, bege 

Formas: quadrado, linhas horizontais 

Materiais: pedras, vasos de argila e cimento 

 

Metal 

Cores: dourado, prateado, branco, cinza 

Formas: círculos e arcos 

Materiais: som de metal, cabaças 

 

Água 

Cores: preto, azul cobalto, azul marinho 

Formas: formas sinuosas e irregulares 

Materiais: não se aplica 

 

............................................................................................................. 



 

Muita atenção se sua área da Prosperidade em uma casa, não cai 

num setor da casa que não tem nada construído, um setor vazio, 

sem energia.. Se isto ocorrer, sua Energia da Prosperidade esta 

vazia, sem energia, fazendo com que o dinheiro não pare em sua 

conta bancaria. Você determina a área da Prosperidade, aplicando 

o ba-guá na planta da casa. (isso serve para todos ambientes) Pelo 

ba-guá, você determina a área da prosperidade em sua casa. 

 

"ao adquirirmos artigos usados e entrarmos em contato com suas 

energias, somos influenciados em um certo nível, o que pode ser 

positivo ou não. Pode parecer estranho, mas é o mesmo caso de 

pessoas novas que entram em nossas vidas: com algumas 

sentimos uma empatia imediata, com outras nos sentimos 

incomodados." Cuidado então com móveis e utensílios usados, não 

recomendo nunca pegar sofás e armários usados. 

 

 

"Toda limpeza energética deve começar de dentro para fora, ou 

seja, eliminando mágoas, raivas, sentimentos e pensamentos de 

baixa vibração."  

 

 

Evite a estagnação de energia, dentro e fora =D 

 

Limpeza de Aura 

ALIÁS: Mudando de assunto, mas tecnicamente continuando no mesmo, 

a própria limpeza da casa já limpa sua aura. (não estou falando mais só 

de limpeza de ambiente, e sim do seu interno mesmo, literalmente de 

você). Lavar louça limpa a aura.  



Aspirar os quartos limpa sua aura (uso muito esses métodos quando 

quero limpar a minha; já uno o útil ao agradável). Se você limpa, você 

se limpa energeticamente. E vice-versa. Simples assim. Sem segredos. 

E nada melhor para limpar a aura do que o elemento da natureza que tem 

essa característica: ÁGUA. Sim... um banho normal já limpa a aura. 

Tomar um banho de chuva, tomar água. Esportes = suar, também 

limpam. Mas nada nesse mundo supera uma cachoeira ou o mar em se 

tratando de limpeza energética da aura; talvez só o choro, que além de 

tudo limpa os sentimentos e até o espírito dependendo do caso. 

Ambos os sexos. 

Em relação ao chuveiro, a própria queda da água, imitando uma mini 

cachoeira, ajuda a DISSOLVER as energias ESTAGNADAS. Perceba. 

No mais, lembre-se que a natureza da água é ser FRIA. Recomendo 

banhos friozinhos no geral, banho quente bem de vez em quando, de uma 

maneira mais medicinal.  

Adendo: e se você tem a lua em virgem (cai bem com esse exemplo da 

casa / cotidiano = lua)... limpa inclusive o EMOCIONAL limpar, ou 

mesmo ajeitar/organizar as coisas (esse último fazendo também pelo 

mental)! ;) 

Importante: tome um banho o mais rápido possível depois de fazer 

limpeza de algo, ainda mais de você for uma esponja (aura verde). 

E se você estiver limpando a casa várias vezes no dia, e se sentir pesado/a, 

desmotivado/a, poe a galera que está sujando pra ajudar também, porque 

aí é um problema rolando, outro papo, mesmo parecendo o mesmo. 

\0/\0/ 

Lembrando que falo de LIMPEZA DA AURA (num geral inclusive; nem 

estou me aprofundando em chackras... ou astrologia, feng shui, espiritual, 

perdão, nem nada; pra simplificar mesmo)... usei a casa porque está a 

mão, mas tem N outros exemplos. (Rafael Ramos) 



(compilação de estudos (parte do Feng Shui) e minhas experiências 

(qualquer reprodução citar meu nome) - espero que ajude ;) 

Versão completa aqui: https://www.facebook.com/notes/rafael-ramos/feng-shui-limpeza-

energ%C3%A9tica-do-ambiente-n%C3%A3o-deixe-todo-o-trabalho-para-seu-pet-/964751986950095 

 

Todas as fotos: Rafael Ramos / Terminar com poeminhas:  

 

GHOSTBUSTERS 

 

Antes entrar no sótão e exorcizar os fantasmas, 

do que ser abrigo pra eles, e não ter domínio sobre a própria casa 

 

(Coelhovermelho) 

 

 

 
 
DESCASULE 

 

Dói sair, dói deixar, mas sem o desapego não da pra voar 

 

(Coelhovermelho) 

 

 

 

 

Rafael Ramos, artista – quer a renovação no mundo; paulistano nascido 

no bairro da Liberdade e criado no Parque Vitória 

 

https://www.facebook.com/notes/rafael-ramos/feng-shui-limpeza-energ%C3%A9tica-do-ambiente-n%C3%A3o-deixe-todo-o-trabalho-para-seu-pet-/964751986950095
https://www.facebook.com/notes/rafael-ramos/feng-shui-limpeza-energ%C3%A9tica-do-ambiente-n%C3%A3o-deixe-todo-o-trabalho-para-seu-pet-/964751986950095
https://www.facebook.com/rafael.ramos.37669


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Tudo é duplo; tudo tem polos; tudo tem o seu oposto; o igual e o desigual são a 

mesma coisa; os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau; os 

extremos se tocam; todas as verdades são meias verdades; todos os paradoxos podem 

ser reconciliados. 

Por exemplo: o Calor e o Frio, ainda que sejam, opostos, são a mesma coisa, e a 

diferença que há entre eles consiste simplesmente na variação de graus dessa mesma 

coisa...  que nada mais é que uma forma, variedade e ordem de vibração. O mesmo 

principio se manifesta no caso da Luz e da Obscuridade; o Amor e o Ódio; etc. É 

possível mudar as vibrações de Ódio em vibrações de Amor, na própria mente de cada 

um de nós e nas mentes dos outros. 

O conhecimento do Princípio habilitará o discípulo a mudar a sua própria Polaridade.” 

(O CAIBALION – IV. O Principio de Polaridade) 

IMPORTANTE: com o que você “cura” a Tristeza? Com Alegria! E assim vai... fica a dica 

;) 
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Ame ♥ 
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