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Arquitetura com personalidade, história e propósito. 
 

Buscando inspirações em experiências multifacetadas, procuramos traduzir o lifestyle do cliente em 
ambientes que prezam pelo conforto, pelo design e por escolhas atemporais. 

Objetos que contam histórias, estruturas aparentes, elementos de garimpo e reuso; nossos projetos 
evidenciam a beleza das imperfeições e da rusticidade com o uso de elementos minimalistas e bom 

acabamento, sempre em harmonia com a natureza. 
 

Queremos fazer projetos únicos para pessoas especiais! 
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Você sabia que é possível diagnosticar as energias e potenciais de cada casa e usá-las a seu favor?             

Sim é possível, e quero presentear você com estas informações, em retribuição à sua preciosa ajuda! 

O QUE É ESTE PRESENTE? 

Uma análise de Feng Shui de 12 páginas com as tendências para o ano de 2020, que você poderá aplicar 
na sua casa e entender um pouco mais sobre esta prática. 

O propósito deste estudo é que ele seja revertido em ações solidárias, em virtude da situação da 
pandemia do COVID-19, a fim de ajudar quem mais precisa neste momento. 

COMO VOCÊ RECEBE ESTE PRESENTE?  

Como uma troca de boas intenções, gostaria de pedir sua ajuda para apoiar as instituições, pessoas e 
profissionais mais afetados por esta situação tão delicada.   

O valor mínimo é R$50,00, mas o limite é infinito 💛 

Abaixo listei algumas ações que apoio em Porto Alegre-RS, mas você pode buscar outras instituições 
na sua região, se preferir.  

Basta enviar o comprovante da contribuição para a instituição escolhida para 
contato@studiofernandabasso.com com o assunto “FS 2020”, e você receberá neste mesmo e-mail o 
documento completo da análise. 

1. Arquitetos Voluntários | Hack for Brazil COVID-19 
https://www.vakinha.com.br/vaquinha/arquitetos-voluntarios-hack-for-brazil-covid-19 

Um coletivo que está organizando uma força tarefa para construir espaços de descompressão para profissionais da saúde de 
hospitais de Porto Alegre e região metropolitana. Acesse o site no link acima para doar e oferecer melhor qualidade de vida 
para estes profissionais que estão trabalhando no combate do Covid-19. 

2. Doe Alimentos 
https://www.doealimentos.com.br/Inicial 

 
Acesse o site no link acima para doações via boleto ou cartão de crédito. Ou faça sua doação via depósito: 
Banco Itaú 
Agência 1687 
Conta: 29898-2 
CNPJ 04.580.781/0001-91 

Banco Santander 
Agência 1001 
Conta: 13.000.258-4 
CNPJ 04.580.781/0001-91 

Banco do Brasil 
Agência 1889-9 
Conta: 122.323-2 
CNPJ 04.580.781/0001-91

 
3. Fundação Pró-HPS 

https://doacaolegal.com.br/c/doehps 
 

Acesse o site Doe HPS no link acima para doações via boleto ou cartão de crédito. Ou faça sua doação via depósito: 
Banco Unicred Porto Alegre  
Agência 2710 
Conta: 67045-6 
CNPJ 07.102.109/0001-89 

Banco Santander 
Agência 1014-9 
Conta: 13.000175-1 
CNPJ 07.102.109/0001-89 

 
Os hospitais precisam também de doadores de sangue! 

Os estoques dos bancos de sangue estão reduzidos pois muitos deixaram de fazer doações. Mas esta ação é essencial, e os 
hemocentros geralmente possuem entradas independentes dos hospitais, diminuindo o risco de exposição.  

https://www.hcpa.edu.br/area-do-paciente-apresentacao/area-do-paciente-voce-pode-salvar-vidas/agendamento-
para-doacao-de-sangue 

Acesse o site do Hospital de Clínicas no link acima para agendar sua doação de sangue (a entrada para este setor é 
independente do hospital, fique seguro!) e acompanhe também no site os estoques em tempo real. 
 

Toda ajuda é necessária e muito bem-vinda neste momento! Gratidão 🙏✨ 

mailto:contato@studiofernandabasso.com
https://www.vakinha.com.br/vaquinha/arquitetos-voluntarios-hack-for-brazil-covid-19
https://www.doealimentos.com.br/Inicial
https://doacaolegal.com.br/c/doehps
https://www.hcpa.edu.br/area-do-paciente-apresentacao/area-do-paciente-voce-pode-salvar-vidas/agendamento-para-doacao-de-sangue
https://www.hcpa.edu.br/area-do-paciente-apresentacao/area-do-paciente-voce-pode-salvar-vidas/agendamento-para-doacao-de-sangue
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ANÁLISE BÁSICA DE FENG SHUI RESIDENCIAL .  

estudo das tendências para 2020  

 
“Quando o Chi cavalga, o vento o dispersa, quando alcança a água, é detido.  

Os antigos podiam concentrar o Chi e evitar que se dispersasse, podiam movê-lo e detê-lo.  
Por isso o chamavam Feng Shui (vento e água).” 

 
Antes de iniciar esta leitura, gostaria de explicar o que você encontrará aqui: uma breve introdução 

ao Feng Shui tradicional e a contextualização com o momento que estamos vivendo, quais são as energias 
que regem este ano de 2020 de acordo com esta arte oriental e como podemos aproveitá-las nos nossos 
lares e em nossas vidas, principalmente nestes tempos em que nossa casa se tornou nossa fortaleza, 
literalmente, por conta da necessidade de isolamento devido à pandemia. A leitura leva cerca de 80 
minutos, ok?  

Apesar de todo aspecto delicado desta situação mundial, podemos perceber neste momento uma 
grande oportunidade para observar mais profundamente nossas vidas, nosso trabalho, nosso lar. O que 
nos incomoda, o que atrapalha nossa rotina e nos impede de sermos mais produtivos, que sensações 
temos ao ficar em casa, o que mais gostamos de fazer nela... 

Como arquiteta e praticante de Feng Shui, venho estudando esta arte há pouco mais de 5 anos, 
me especializando e aplicando nos projetos que executo, mas principalmente na minha casa, a fim de 
observar a prática e seus resultados. Portanto, gostaria também de compartilhar minha visão: a casa 
representa muito o lado interior, a alma de quem a habita; é um espelho do morador no momento em que 
está vivendo nela. E pela teoria do Feng Shui, cada ambiente, cada construção, possui energias que podem 
ser calculadas e traduzidas como potenciais, desafios e tendências, e estes serão manifestados de acordo 
com a energia pessoal de cada morador. Portanto, se você tem uma tendência a ser acumulador, sua casa 
provavelmente terá objetos em excesso e energia estagnada; se você tem tendência a ser calmo, sua casa 
possivelmente refletirá isso e ainda poderá potencializar estas energias, e muito além. 

Este breve estudo a seguir foi elaborado com base em bibliografias, cursos e práticas pessoais, 
mas claro, está sujeito a diferentes interpretações. Mas o que mais acredito como verdade nesta arte, e 
gostaria de trazer aqui, é que esta prática milenar vem nos dias atuais como uma ferramenta de observação 
do ambiente construído e da Natureza em que estamos inseridos, e também como uma possibilidade de 
se conhecer melhor para enfrentar desafios e também aproveitar os aspectos que nos favorecem, a fim de 
seguirmos um caminho mais consciente e equilibrado. 

O Feng Shui une sabedorias ancestrais e uma cultura de milhares de anos de observação e prática 
de povos que prosperaram com estes conhecimentos, e gostaria de compartilhar aqui uma parte do que 
aprendi para que mais pessoas possam conhecê-las e desfrutá-las. 

 

Um bom proveito!  

 

 

 

 

 

com carinho, Fernanda Basso 

Porto Alegre, abril de 2020  
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INTRODUÇÃO AO FENG SHUI 
 
 Para entender a relação básica e ancestral do Feng Shui, é necessário conhecer o significado dos dois 
caracteres que o traduzem: Feng (vento) Shui (água), os dois elementos essenciais para a vida humana. Esta 
prática analisa o fluxo de energia vital (Qi ou Chi) na Terra e na paisagem. É um olhar profundo às forças da 
Natureza, que através de sua compreensão nos ensina como construir e dispor nossas casas e edifícios para que 
coexistam em harmonia com o entorno e aproveitem da melhor maneira o fluxo de energia em benefício próprio e 
para nossos descendentes.  

Esta arte oriental surgiu na antiga China há cerca de 4 mil anos, a partir da observação do Universo e 
com base na filosofia e metafísica Taoístas, buscando estudar os efeitos das energias do Céu e da Terra sobre 
os seres humanos.  

Atualmente, muito além de ser uma ferramenta para garantir prosperidade, saúde e bem-estar, o Feng 
Shui auxilia as pessoas a conhecerem – e manifestarem – o máximo do seu potencial em relação aos ambientes 
em que vivem. A técnica tradicional que eu estudo e aplico, não se utiliza de rituais ou talismãs, mas se baseia no 
conceito de yin-yang e das cinco fases – ou cinco elementos da natureza – e suas forças.  

O estudo de Feng Shui também está diretamente atrelado à Astrologia Chinesa, e, já que falamos da 
influência das forças da Natureza sobre o homem e sua relação com o ambiente em que vive, faz todo sentido ter 
ela como um dos pilares, funcionando como uma espécie de diagnóstico e o Feng Shui atuando como uma espécie 
de acupuntura nos espaços.  

Desta maneira, ao aplicar a técnicas do Feng Shui, com o conhecimento das influências Céu-Homem-
Terra*, somos capazes de uma maior percepção das nossas vidas e podemos influenciá-las de forma a estimular 
energias benéficas e minimizar as prejudiciais. Sua prática, ligada à beleza, harmonia e à sensibilidade, o 
transforma numa arte. 

 
 

*”As influências do Céu são aquelas que não estão sob nosso controle direto. São as características e tendências que já 
possuímos ao nascer; nossos dons, habilidades, dificuldades, nossa saúde, nosso temperamento e nossa capacidade 
mental. Podemos estudar as influências do Céu através da Astrologia Chinesa, que nos ajuda a conhecer os nossos 
potenciais e aprender a lidar com eles, bem como tomar ciência dos períodos mais fáceis ou mais desafiantes de nossa 
vida. 

 
A influência do Homem é o nosso livre arbítrio. Exercitamos essa influência através das nossas escolhas na vida e do 
nosso empenho em nos aperfeiçoarmos e evoluirmos em todos os níveis: emocional, intelectual, social, espiritual, físico… 
Essa é a parte de nossas vidas em que temos mais liberdade e pela qual somos diretamente responsáveis.  
 
A influência da Terra se projeta sobre nós através dos ambientes em que vivemos. São as influências tanto dos ambientes 
naturais quanto dos ambientes construídos por nós. É neste nível que entra o Feng Shui, permitindo integrar o ambiente às 
pessoas que nele habitam, oferecendo suporte e estímulo ao seu crescimento pessoal. 
 
Estes três níveis interagem todo o tempo, delineando o panorama geral de nossa vida. As três influências devem estar 
equilibradas, todas contribuindo para que nossa vida seja o mais proveitosa possível.” Aline Mendes 
 

 

2020 . O QUE NOS TRAZ O ANO DO RATO DE METAL 

O ano novo chinês tem como regente em 2020 o animal celestial Rato de Metal, e para um melhor 
entendimento do que isto quer nos dizer, trago a seguir a análise do Professor Marcelo Viggiano, Mestre em Feng 
Shui, publicada em dez/2019 e disponível em seu canal do Youtube Feng Shui Mundo. Estas informações não 
devem ser vistas como uma previsão, mas sim uma análise embasada em muito estudo e uma grande capacidade 
de compreensão das forças e tendências naturais. Segue: 

“Como sabemos, é o ano da Rata de Metal, e por essa razão e outras relacionadas a ciclos do calendário chinês, 
se inicia um ciclo em que o elemento Metal terá muita importância. Por isto, os assuntos ligados a este elemento 
estarão nas primeiras páginas de jornais. O Metal se relaciona com as moedas, se vincula às criptomoedas, com 
o petróleo e os plásticos; se relaciona também com os líderes, as “cabeças” do mundo. Todos estes temas estarão 
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muito vigentes não somente no ano do Rato de Metal mas nos 12 anos seguintes, pois o Rato inicia um ciclo de 
12 anos. 

Outro elemento que terá muito predomínio durante o ano será o elemento Terra, ele está oculto, não está 
diretamente vinculado ao Rato de Metal, mas quando se analisa o ano por completo, o elemento Terra parece que 
terá certa força, certa predominância, e os assuntos vinculados à ele são por exemplo o meio ambiente, os temas 
de migração, de refugiados, de pessoas que vão de um país a outro, e também assuntos sobre formas de 
alimentação; nos últimos anos houve um aumento do veganismo, e os questionamentos relacionados à 
alimentação devem seguir neste ano. Outros tremas ligados à Terra, do ponto de vista climático, são as secas e 
talvez os terremotos. 

Existem ainda outras características do ano, pois é o ano da estrela 7, que representa uma mulher muito jovem, e  
casos como o da ativista Greta Thunberg podem aparecer muito nos noticiários. 

O Rato, por outro lado, quando se vincula os doze animais do Zodíaco com o I Ching , corresponde a um 
hexagrama que se chama ‘O Retorno da Luz’, e representa o início de um novo ciclo, onde a escuridão vai 
progressivamente dissipando-se. O Rato no zodíaco representa a inteligência, tem muita capacidade de 
sobrevivência por sua astúcia, por sua capacidade de superar obstáculos e problemas. Portanto, este ano deve 
ser um ano de inteligência aplicada a resolver obstáculos, com criatividade. Terão êxito aqueles que tiverem a 
capacidade de enfrentar situações, adaptar-se e resolver os problemas que forem apresentados.” 

 

ENTENDENDO AS ESTRELAS DE 2020 

Todos os anos, no calendário oriental, um dos doze animais celestes associados um dos cinco elementos 
rege o período do Ano Astrológico, bem como um número atrelado a ele, como ficou ilustrado na análise acima. 
Como estamos no ano da Rato de Metal, correspondente à estrela 7 – energia Metal, faremos a análise destas 
energias e aplicação de uma ou mais fases para realizar as “curas” necessárias, a fim de minimizar os efeitos 
negativos e potencializar as energias benéficas. Aqui não serão apresentadas novas tendências astrológicas, já 
que não é minha especialidade, então o foco será a análise e o diagnóstico das energias anuais nos setores das 
casas. 

Para realizar a análise de Feng Shui, começamos dividindo a planta baixa do imóvel em 8 setores, cada 
um correspondendo a uma das oito direções magnéticas (Norte, Sul, Leste, Oeste, Nordeste, Noroeste, Sudeste 
e Sudoeste). A cada ano, uma energia específica ocupa cada um destes oito setores mais o centro, por isto as 
chamamos de “estrelas”; são 9 diferentes energias, cada uma com sua frequência vibratória e características. 

O diagrama abaixo já está com as estrelas (números de 1 a 9) aplicadas para o Ano da Rata de Metal, 
com o número 7 (número do ano) no centro; este diagrama também é chamado de ba-gua , e deverá ser 
sobreposto na planta baixa da sua casa, centralizando o circulo com o centro geométrico da planta. Mostrarei mais 
adiante como deve ser feito este processo. 
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COMO OS 5 ELEMENTOS SÃO APLICADOS COMO CURAS 
 

Como explicado anteriormente, o Feng Shui se baseia no conceito dos cinco elementos e suas forças. 
Na metafísica oriental, a Teoria dos Cinco Elementos diz que tudo na Natureza se expressa através de cinco fases: 
O Fogo, a Terra, o Metal, a Água e a Madeira. Deve-se entender que, de acordo com essa teoria, o elemento 
Fogo, por exemplo, não é somente uma chama, mas tudo que é análogo a ele e que compartilha as mesmas 
propriedades do fogo.  

Cada uma destas fases se associa a materiais, formas e cores, também às estações do ano, partes do 
corpo e emoções; e com a aplicação do Feng Shui, percebe-se que cada ambiente possui sutis tipos destas 
energias e potenciais, que interagem com o mundo físico.  

 
Para ficar mais claro, vamos pensar na relação de Fogo e Água, por exemplo: o fogo pode se apagar com 

a água, ou a água evaporar com o fogo, ou seja, não são elementos que podem coexistir facilmente. Desta forma, 
cria-se 3 ciclos de transformação entre estes cinco elementos:  

 
- o ciclo produtivo (em rosa), onde a Água nutre a Madeira (plantas), esta alimenta o Fogo, este forma as cinzas 
que nutrem a Terra, dentro desta surgem os Metais, e este por sua vez forma os sais minerais que enriquecem a 
Água.  
Utilizamos este ciclo para alimentar as energias benéficas dos ambientes. 
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- o ciclo enfraquecedor (em cinza), onde o movimento é oposto e cada fase retira energia (Qi ) da fase anterior. 
Utilizamos este ciclo para enfraquecer as energias nocivas dos ambientes. 
 
- o ciclo destrutivo ou de controle (em preto), onde existe uma relação desarmônica entre os elementos. 
Utilizamos este ciclo com muita cautela em casos especiais, pois em dosagens erradas podem causar danos ainda 
maiores. 

  
Fonte: Marcelo Viggiano – Feng Shui: La Ciencia del Paisage y La Armonía 

 
A teoria dos Cinco Elementos proporciona a base formal para aplicar as curas do Feng Shui, e é também a 
coluna vertebral de todas ciências tradicionais chinesas, incluindo a astrologia, numerologia e medicina 
chinesas. 
 
 
FOGO 
Energia ligada ao dinamismo, movimento; à expansão, crescimento, alegria; ao coração, língua e sistema 
imunológico; ao verão; às formas piramidais, telhados e obeliscos; relacionado à política, à imagem e espetáculos. 
Curas: o próprio elemento em forma de lareira, de velas, luminárias, formas triangulares ou pontiagudas e tons 
vermelhos, rosa forte e roxo. 
 
TERRA 
Energia ligada ao sólido, estável; concentração, introspecção; ao estômago e útero; à transição de estações; às 
formas planas, horizontais; relacionada aos seguros, ao lar, e imóveis. 
Curas: o próprio elemento em forma de terra (em vasos), de objetos cerâmicos (argila), formas quadradas e baixas, 
e tons terrosos, ocres, amarelos, laranjas e marrons. 
 
METAL – energia que rege o ano 
Energia ligada a concentração de energia e riqueza, limites e ordem; à uma espiral, ou seja, para dentro; aos 
pulmões, pele e nariz; ao inverno; às formas em arco, cúpulas e estruturas circulares; ao comércio, finanças e 
justiça. 
Curas: o próprio elemento em forma de pedras naturais, cristais, objetos metálicos (ferro, aço, ouro, prata, cobre...), 
formas arredondadas e esféricas, tons brancos, metálicos e cinzas. 
 
ÁGUA 
Energia ligada à inteligência, superação de obstáculos; ao movimento para baixo; aos rins, bexiga, cérebro, sangue 
e nervos; ao inverno; às formas curvas e edifícios escalonados. 
Cura: o próprio elemento em forma de água (em recipientes), em fontes (cuidar com o barulho), vidros e espelhos, 
formas onduladas e diferentes alturas, tons escuros de azul e preto. 
 
MADEIRA 
Energia ligada ao crescimento, renovação; criatividade e estudos; ao fígado, pés e olhos; à primavera; às formas 
verticais, torres e colunas. 
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Cura: o próprio elemento em forma de madeira, plantas, folhas verdes, flores, formas retangulares e esbeltas, tons 
de verde, turquesa a azuis claros. 
 
 
DA TEORIA À PRÁTICA 
OS SETORES E SEUS DIAGNÓSTICOS 
 

Após a parte teórica, é hora de colocar em prática todas estas informações, relacionando estes dados já 
apresentados aos setores em que as estrelas estarão presentes. Observe principalmente os seguintes ambientes: 
hall de entrada, cozinha, dormitório e escritório, se houver. Estes são os ambientes principais da casa pois é onde 
permanecemos o maior tempo, e também por onde geralmente o Qi (energia vital) entra e é nutrido ou absorvido. 
 

O primeiro passo então é encontrar o Norte magnético da sua casa e fazer na sua planta baixa a divisão 
dos 8 setores, aplicando o diagrama apresentado anteriormente com as estrelas anuais de 2020.  

Você deve aplicá-lo com o auxílio de uma bússola (digital ou analógica), posicionando o norte do desenho 
com o norte da bússola, como na imagem ilustrativa abaixo. Cuidado: evite estar com anéis ou objetos metálicos 
próximos para não haver interferência na medição. Indico sempre realizar a medição em três pontos diferentes da 
casa, para ser mais preciso o resultado: 

Exemplo: neste caso apresentado como 
referência, centralizamos o diagrama na planta 
baixa do imóvel, um apartamento neste caso. 
Ao encontrar o norte magnético, se sobrepõe o 
diagrama com o Norte na mesma direção. 
Dividindo a planta com os oito setores, pode-se 
distinguir onde as estrelas estarão 
posicionadas, e assim, entender quais energias 
estes ambientes recebem em 2020 e como elas 
podem influenciar os moradores.  
Analisando a porta de entrada da casa neste 
exemplo, percebemos que este setor recebe 
influências da estrela 8, o que tende a alimentar 
a casa com energias relacionadas à boa sorte e 
prosperidade, mas também com o desafio 
ligado a problemas de saúde relacionados ao 
nariz e garganta, como poderemos 
compreender melhor a seguir. 

 
 
Observe o número da estrela que está em cada direção, e verifique em que ambientes da casa elas estão. As 
energias da estrela influenciarão o cômodo que o seu setor abranger. 
Com o diagnóstico a seguir, poderemos compreender de que forma estas energias influenciarão a casa, o que elas 
nos contam sobre nossa sorte e quais as curas indicadas para cada situação.  
OBS: o diagnóstico a seguir é uma análise das energias dos números (estrelas) combinados com suas 
posições magnéticas durante o ano astrológico de 2020; as curas são energéticas, materializadas em 
objetos, formas e cores, e que funcionam muito também como uma consciência das tendências 
apresentadas, e a intenção de melhorias em cada situação. 
 
CENTRO – ESTRELA 7  
A estrela de número 7 este ano fica localizada no centro do ba-guá (diagrama de oito lados aplicado na 
planta baixa), e significa que suas energias influenciam toda família, já que representa o coração da casa 
e em geral todos seus moradores. Esta energia permanece durante todo ano astrológico de 2020. 
A energia do número 7 foi próspera até a Era anterior (1984-2003), mas depois passou a possuir uma energia de 
instabilidade emocional, física e financeira. Por este motivo, essa estrela tanto pode ser símbolo de perdas como 
de recompensas. A energia da estrela 7 está atrelada à comunicação, à medicina e todas as atividades de 
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cura, bem como os estudos metafísicos e esotéricos. Estar atento às questões financeiras é imprescindível 
pois um ano 7 sempre traz potencial para perdas pessoais e financeiras. Podem ocorrer roubos, acidentes, 
conflitos ou problemas judiciais relacionados a esta energia. No campo da saúde, os riscos maiores estão 
ligados a cirurgias, à problemas relacionados à boca, dentes, garganta e, por ser representado pelo 
elemento Metal, se relaciona diretamente com os pulmões. Pode-se dizer também que representa a colheita 
em um âmbito literal e metafórico, já que se relaciona com o Outono, fase em que as folhas caem, em que 
guardamos os frutos e grãos para enfrentar o Inverno, e que nos preparamos para nos resguardarmos; uma pausa 
para aproveitar o que já foi cultivado. 
Por estar relacionada a roubos e perdas, uma boa forma de minimizar estes riscos de perdas involuntárias é 
exercitar a doação voluntária, seja de coisas materiais ou de bens imateriais, como seu tempo e sua 
atenção. Se você está há muito tempo querendo fazer uma boa limpeza nos armários e depósitos, mas faltava 
ânimo, aproveite a energia da estrela 7 para exercitar o desapego.  
No centro da casa não costumamos aplicar curas, mas o ideal é que se evite o elemento Metal, para que não 
reforce a energia do número 7, nem mesmo do elemento Terra, que alimenta a energia do Metal. 
 
 
NORTE – ESTRELA 3 
A estrela 3 no setor Norte regerá todo o ano do Rato de Metal - 2020; ela é conhecida por carregar a energia 
dos argumentos, conflitos e problemas jurídicos, portanto o ideal é atenuá-la para evitar maiores questões 
desagradáveis. Se recomenda ter um cuidado especial com acordos e contratos, e tomar o cuidado para que 
seus negócios e investimentos estejam assegurados e em ordem. Os mais expostos a esta energia são as casas 
ou apartamentos que possuem a porta ou frente energética* orientada na direção Norte, e, portanto, deverão 
realizar as curas necessárias e tomar conhecimento de suas demais influências em um estudo personalizado mais 
completo. 
 
A respeito dos potenciais que carrega, esta estrela estimula a competitividade e pode trazer benefícios, por 
exemplo, para corretores de imóveis, advogados, atletas... Para aqueles que não possuem perfil competitivo, 
existe uma tendência a acarretar conflitos, acidentes, problemas judiciais e perda de dinheiro. Sob a influência da 
energia do Norte, essa estrela fica fortalecida, o que aumenta as chances de mudanças ou viagens. Para atenuar 
esta energia, é indicada a presença de velas acesas ou outras curas do elemento Fogo neste setor (sempre 
levando em conta a influência das energias mensais, que devem ser consultadas em uma análise mais 
aprofundada, para que a cura aplicada não alimente a energia de uma possível tendência negativa do momento).  
 
Usar: Fogo  
Permitido: um pouco de Terra  
Evitar: Água, Madeira, Metal 
 
*a frente energética nem sempre coincide com a porta de entrada da casa ou do apartamento, já que consideramos 
que o Qi entra nos ambientes como o vento, pelas aberturas maiores para o exterior, como janelas, varandas, ou 
seja, o lado mais Yang (movimentado, ativo). 
 
 
NORDESTE – ESTRELA 1 
Esta estrela estará durante todo o ano no setor Nordeste, e suas energias são excelentes para a economia 
e superação pessoal. É também uma excelente energia para a prosperidade. A estrela 1 favorece a sabedoria, 
a boa reputação e começo de novos projetos. Além disso, tem especial influência sobre a vida acadêmica e 
favorece também a ajuda recebida de outras pessoas. Ela está visitando o setor Nordeste, que trata da 
acumulação de bens e está particularmente relacionado a imóveis. Quem estiver sob a influência das energias 
deste local, possui a tendência de bons negócios nesta área. Também é um bom local para estudar ou escrever, 
e mesmo para a meditação. Vale aproveitá-la!  
Para garantir o fluxo suave da energia durante 2020, use neste setor a fase Metal, com objetos redondos, 
metálicos, e neste caso, especialmente, o uso de um sino dos ventos (metálico) é bastante recomendável. 
Evite o excesso de elementos que remetam à fase Fogo no local durante este ano.  
 
Usar: Metal  
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Permitido: Água  
Evitar: Terra, Madeira, Fogo 
 
 
LESTE – ESTRELA 5 
A energia da estrela 5 é das mais negativas pois traz com ela influências danosas. A longa permanência 
neste setor, durante o ano de 2020, cria uma tendência maior a problemas de saúde, principalmente relacionados 
à região abdominal, fígado, e aparelho digestivo, ou perda de dinheiro associada a doenças. A estrela traz também 
tendência à estagnação financeira e à falta de oportunidades, e propensão a ataques de raiva. A melhor opção é 
evitar permanecer no local por longos períodos (principalmente mulheres grávidas), ou se isto não for possível, ao 
menos evitar reformas e maiores atividades neste setor da casa. 
Para minimizar este potencial nocivo, a melhor indicação é o som de metal, que pode vir de um piano, de um 
relógio de pêndulo, ou pode-se também pendurar um sino do tipo tibetano próximo a uma janela, que emite um 
som agradável e com longa reverberação.  
Caso a porta principal, frente energética da casa ou algum dormitório esteja neste setor Leste, o ideal é que se 
faça uma análise mais aprofundada para verificar as energias mensais de 2020 e evitar maiores danos nestas 
situações. 
 
Usar: Metal, em especial o som  
Permitido: cor amarela, pouca Água  
Evitar: Fogo, Terra e Árvore 
 
 
SUDESTE – ESTRELA 6 
A energia da estrela 6 é benéfica pois se relaciona à riqueza, especialmente em 2020, porém ao se localizar 
no Sudeste este ano, seus efeitos não são totalmente positivos. Sua energia favorece a autoridade e o 
crescimento profissional, porém quando em desequilíbrio, apresenta o risco de acarretar solidão, stress e cansaço 
pelo excesso de tarefas. Esta estrela tem a energia do elemento Metal, e neste ano entra em conflito com o 
potencial básico da direção Sudeste (Madeira), podendo desencadear problemas respiratórios - relacionados ao 
pulmão, de cabeça ou de pele - alergias. Este setor estará desfavorável para estudos, escritas ou pesquisas 
(relacionados à cabeça). 
O setor Sudeste pede então o uso prioritário da fase Terra, combinado a uma menor quantidade de Fogo, 
para que se beneficie da energia relacionada ao dinheiro. 
 
Usar: Terra + pouco Fogo  
Permitido: pouco Metal 
Evitar: Árvore e Água 
 
 
SUL – ESTRELA 2 
A estrela 2 é considerada negativa e este ano visita o setor Sul, um dos setores mais afetados durante o 
ano de 2020, sendo também uma das energias mais desfavoráveis, especialmente aos que já possuem 
problemas de saúde ou às mulheres grávidas, já que a energia 2 se relaciona à fase Terra e à figura materna, ao 
útero e toda região do abdômen.  
Essa estrela nociva pode ainda causar estagnação financeira e perda de potência econômica, em menor ou maior 
âmbito, já que também é relacionada à sociedade em geral e ao recolhimento (yin); e, agravando o quadro, a 
direção Sul aumenta o potencial nocivo desta estrela. Mas depende muito de fatores relacionados ao mapa natal 
de cada pessoa, que devem ser analisados com maior aprofundamento em cada caso. Para minimizar estas 
tendências, é essencial o uso da fase Metal.  
 
Usar: Metal 
Permitido: um pouco de Água 
Evitar: Fogo, Madeira e Terra 
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SUDOESTE – ESTRELA 4 
A estrela 4 está associada à criatividade, à arte, às atividades acadêmicas e intelectuais – estudos, 
pesquisas – portanto é um bom setor para quem precisa se dedicar a estas atividades, pois esta energia 
auxilia na concentração e reconhecimento nesta área. Por também se representar as mulheres adultas, pode 
beneficiar também as que possuem cargos de chefia neste sentido. 
Se a casa ou o escritório possuem a porta ou frente energética voltada nesta direção, existe uma tendência maior 
que surjam diversas viagens ao logo do ano para seus moradores ou responsáveis. 
Como a estrela 4 na orientação Sudoeste não forma uma boa combinação com a energia basal desta direção, 
pode acarretar conflitos nos relacionamentos e resultados inesperados em concursos/estudos. Se o local for 
usado para a finalidade acadêmica, indica-se como cura colocar um bambu decorativo ou uma planta 
aquática a fim de estimular conquistas, por também representar a fase Madeira em combinação com a fase 
Água.  
 
Usar: Água 
Permitido: Fogo ou Madeira em casos específicos 
Evitar: Metal e Terra 
 
 
OESTE – ESTRELA 9 

A estrela 9, sendo da fase Fogo, tem a energia de estímulo para projetos, trazendo fama, êxito e também 
crescimento econômico e comercial. A energia dessa estrela traz muito dinamismo, podendo chegar a 
excessos, havendo o risco de conflitos entre familiares de diferentes gerações, especialmente mulheres.  
Neste seu lado negativo, existe uma tendência também a problemas de saúde ligados ao coração, pressão arterial, 
olhos e estresse. Já em seu lado positivo, pode levar à grandes acontecimentos, celebrações e mesmo a 
possibilidade de nascimento de um novo membro na família. 
Para um fluxo harmônico e suave das energias no local este ano, recomenda-se o uso de uma combinação das 
fases Madeira e Água (esta última em menor quantidade), que pode ser um vaso com uma linda folha verde, 
um bambu da sorte, ou mesmo flores frescas.  
 
Usar: Madeira e um pouco de Água 
Permitido: pouco Fogo 
Evitar: Terra e Metal 
 
 
NOROESTE – ESTRELA 8 
A presença da estrela 8 a Noroeste faz com que este setor seja o melhor de 2020, e a tendência será usar 
o dinheiro para dar suporte ao crescimento profissional e à autoridade. A estrela 8 possui uma energia 
benéfica e pacífica, que traz potencial para ganhos financeiros estáveis, facilita poupar dinheiro e favorece a 
aquisição de imóveis. É prudente agir com correção para não ter problemas com multas ou com a justiça no futuro. 
Ela é uma estrela de movimentos lentos, portanto, não espere um grande retorno em investimentos de risco. 
No entanto, a combinação desta estrela anual com a estrela base do setor (que é a 6) tem alguns efeitos negativos, 
pois há uma tendência maior de problemas de saúde relacionados ao nariz, garganta e mesmo conflitos 
emocionais e depressão. 
Como este também será um setor benéfico para boa reputação e bons relacionamentos, indica-se estimular com 
a fase Fogo, acendendo velas ou incensos nos ambientes que se localizarem nesta orientação.  
 
Usar: Fogo 
Permitido: Terra, pouca Água 
Evitar: Madeira, Metal 
 
 
OUTRAS DICAS E ORIENTAÇÕES 
 
Em 2020, ano da Rata de Metal, ainda existem algumas outras orientações baseadas na astrologia chinesa: 
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- Na direção Norte está Tai Sui, que é a direção do Rato e é a mais forte do ano; portanto evite reformas ou 
excesso de barulho neste setor da casa ou nesta direção. Os chineses acreditam que perturbá-la pode trazer 
problemas sérios em todos os aspectos da vida, sejam financeiros, de trabalho, de saúde ou nos relacionamentos. 
Se o barulho for inevitável, o som de um sino de Metal deve minimizar os efeitos. Além disso, não se indica ficar 
de frente para Tai Sui, encarando essa direção por longos períodos pois na tradição isto é considerado uma ofensa 
e pode acarretar contratempos variados ou perda de dinheiro; 
 
- Ao Sul está Sui Po, direção oposta, a qual indica-se ficar de frente sempre que possível, evitando dar as costas. 
Assim como no Norte, o ideal é evitar reformas e barulhos neste setor. A direção dos Três Shas (Jie Sha, Zai Sha, 
Sui Sha) está ligada a perdas, e encontra-se também no Sul em 2020. 
 
Além das orientações para o ano, outras dicas são bastante tradicionais no Feng Shui: 
 
- A organização da casa é um dos pontos principais no Feng Shui, seja na questão de disposição dos móveis 
bem como na limpeza. O mobiliário deve ser posicionado de forma a não atrapalhar o fluxo e dinâmica da casa, 
os sofás devem estar preferivelmente de frente para a porta de entrada, de modo a recepcionar quem chega, 
tornando o ambiente mais prazeroso. Já quanto à limpeza, objetos sem uso, quebrados ou danificados não devem 
tomar espaço na casa ou poluir visualmente; além de dar um aspecto mal cuidado à casa, reforça a ideia de apego 
ao que não serve mais – que definitivamente não é benéfico quando se quer boas e novas energias na casa. 
 
- As vigas aparentes são sempre um assunto que dividem opiniões, mas elas definitivamente não contribuem 
para os ambientes quando são muito grandes ou muito baixas, ou quando estão sobre a cozinha, a cama e 
ambientes de maior permanência; ela cria uma compressão do fluxo de energia e pode causar dores de cabeça a 
quem fica embaixo por muito tempo. O ideal é realocar o móvel ou então criar um forro que a oculte. 
 
- As portas são outro assunto bastante recorrente. A porta principal da casa é geralmente a “boca” por onde o Qi 
é alimentado, então ela deve ser proporcional ao tamanho da casa ou do apartamento; além disto, o ideal é que 
portas não sejam alinhadas em sequência, de forma que o fluxo de energia se esvaia, sem que entre nos outros 
cômodos antes ou crie um Sha Qi, uma energia forte e nociva. 
 
- As escadas levam o Qi para os andares superiores, mas também podem ser obstáculos, dependendo de sua 
forma. O ideal é que sejam amplas, com corrimão e com degraus sólidos, para que a energia não se dissipe e o 
usuário se sinta seguro de utilizá-la. Formas curvas e patamares são benéficos e ergonômicos. Evitar que a porta 
de entrada se alinhe com escadas, para que o fluxo de energia percorra os ambientes sem antes se dissipar. 
 
- Os espelhos geralmente são taxados como grandes vilões ou aliados, mas a verdade é que eles refletem a 
imagem e dinamizam o Qi. Em ambientes pequenos ou mal iluminados, eles podem ser muito benéficos por 
melhorarem a sensação do usuário e distribuir o Qi. Já em um dormitório não é indicado que espelhos reflitam a 
cama, pois podem gerar um sono agitado ou mesmo insônia, já que eles perturbam o Qi e tornam o ambiente mais 
Yang, enquanto deveria ser Yin, de descanso. 
 
- A localização e orientação da cama e do local de trabalho são itens importantes a serem analisados em uma 
casa, devido à quantidade de horas que passamos nestes locais. No caso da cama, a cabeceira deve apontar 
para a direção favorável, já no local de trabalho, deve-se sentar olhando na direção favorável*. 
*para conhecer sua direção favorável é necessário calcular o Ming Gua, ou número de destino pessoal; para tanto, é 
necessária uma análise mais aprofundada, que pode ser realizada de forma complementar a este estudo. 

 
Dormir é uma atividade Yin, então prevalece a orientação de nosso repouso. Trabalhar é uma atividade Yang, 
portanto prevalece a orientação da nossa frente. 
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IMPORTANTE: de forma alguma se deve colocar a cama 
(ou a mesa de trabalho) em uma posição inadequada ou 
em diagonal, com o propósito de orientar à uma direção 
favorável, pois não se obterá qualquer benefício. A 
prioridade neste caso é analisar as formas e estruturas do 
ambiente em análise, em segundo lugar a análise da 
orientação magnética da residência e então a orientação 
pessoal. Para tanto, o ideal é realizar uma análise completa 
do Feng Shui da residência. 

Fonte: Marcelo Viggiano – Feng Shui: La Ciencia del Paisage y La Armonía 

 
 
Para que se possa entender melhor a ideia do fluxo de Qi, podemos imaginar ele fluindo como a água: ele 
prefere descer do que subir - portanto o andar térreo sempre terá um Qi mais ativo que nos andares superiores, 
e, por este motivo, geralmente os dormitórios ficam em andares superiores nas casas de 2 ou mais pisos. O Qi 
pode ser acumulado e distribuído, e deve mover-se de forma sutil e contínua. Se fica parado por muito tempo, se 
deteriora – como a água. Os espaços amplos permitem acumular e estabilizar o Qi, e a eles damos o nome de 
Ming Tang (hall brilhante); por isto indica-se criar espaços como vestíbulos, foyers e hall de entrada nos edifícios 
e casas. Espaços pequenos e com janelas pequenas devem ser ventilados com muita frequência, para que o Qi 
não fique estagnado. Corredores estreitos e longos aceleram o Qi, assim como um rio acelerado em linha reta, 
criando Sha Qi – energia destrutiva.  
O Qi é a energia vital, e assim como precisamos da água para viver, os espaços precisam do seu fluxo equilibrado 
para serem saudáveis. Com o trabalho de Feng Shui aliado à arquitetura, é possível criar estes ambientes em 
harmonia com as energias de seus moradores e da Natureza. 
 

 

E AINDA TEM MUITO MAIS A SABER! 

O estudo acima teve como objetivo introduzir a arte do Feng Shui e explicar brevemente seus conceitos, 
além de expor as energias e tendências deste ano de 2020. Mas ainda é possível dizer muito mais de cada lar e 
de cada um de seus moradores.  

Em uma análise mais aprofundada, com os dados exatos do imóvel, como data de construção e análise 
do seu entorno, pode-se identificar os setores benéficos e os prejudiciais (que ambos sempre existem), bem como 
avaliar os potenciais do local ou possíveis obstruções (Sha Qi). Assim, é possível planejar para que os ambientes 
principais da casa se localizem nos setores favoráveis, no caso de novas construções, ou então para que 
possamos ajustar para que os espaços mais utilizados recebam as curas adequadas, no caso de construções 
existentes.  

Além do diagnóstico da casa, as informações dos moradores são cruzadas, já que a influência é mútua, 
conforme explicado. Então, é possível também melhorar aspectos da vida dos moradores como saúde, 
prosperidade e relacionamentos, identificando o perfil energético de cada um (Ming Gua) e como interagem entre 
si e com a própria casa, oferecendo diagnósticos e soluções para cada situação.  

Para mais informações, envie um e-mail parta contato@studiofernandabasso.com.  

mailto:contato@studiofernandabasso.com
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A MINHA MENSAGEM 

É incrível como estas tendências estão diretamente ligadas a tudo que estamos enfrentando neste início 
de 2020, um ano que carrega tanto a energia Metal - que na medicina chinesa está relacionado aos pulmões - e 
que hoje percebemos claramente esta relação com a gripe que afeta a todos, em nível global; que obriga a nos 
resguardar, a nos recolher, no mesmo movimento introspectivo e individual que caracteriza a energia deste 
elemento. E esta tendência não só influencia nosso mundo como nossas casas, ela está no centro de nossos 
espaços, sejam residenciais ou comerciais, e é esta a arte que o Feng Shui ensina: o conhecimento das energias 
que o Universo nos traz a cada ciclo, e como somos influenciados por elas à medida que intervimos neste planeta, 
à medida que disfrutamos dele ou o comprometemos. Os estudiosos desta arte ainda nos dizem que o elemento 
Terra também está muito presente neste ano, o que significa que as questões do planeta também urgem, assim 
como assuntos relacionados à forma como nos alimentamos, e como ela afeta a tudo e a todos.  

O elemento Metal diz respeito ao ouro, à prata, ao que tem valor, ao dinheiro, ao poder, aos minerais, 
que estão muito interligados a nossa economia atual - e tudo nos leva a crer que muitas mudanças ocorrerão 
nestas áreas. Mas não vamos pensar somente em grande escala, mas também dentro da nossa realidade, do 
nosso cotidiano; como estes assuntos nos afetam? A forma que eu vivo, afeta de que forma as outras pessoas e 
o ambiente que habito? O meu alimento, é suficiente, é excessivo, é saudável? Como eu cuido da minha saúde? 
O Metal se relaciona aos pulmões, como já dito, mas também à pele e ao nariz; a Terra ao estômago e útero. 
Todas estas questões estão sendo trazidas à luz para que possamos observar e tomar as atitudes corretas para 
nosso benefício, mas principalmente para o benefício de todos seres, inclusive das próximas gerações. 

Que mensagem podemos traduzir então? Na minha visão – e digo novamente, que pode estar sujeita a 
diferentes interpretações – passamos por um momento muito difícil, mas talvez, de alguma forma, necessário para 
nossa evolução e compreensão das forças que nos regem. Se pudermos compreender esta situação trágica como 
uma oportunidade para enxergarmos que estamos todos unidos, mesmo que à distância, talvez parte da 
mensagem tenha sido entregue. Tudo que fazemos de alguma forma nos retorna, pois afeta outros e 
consequentemente o ciclo em que nos inserimos. E no Feng Shui esta lei também se aplica, pois quando 
melhoramos nosso ambiente e ampliamos nossas consciências, consequentemente estaremos afetando 
positivamente também quem nos cerca. 

Nossas casas são nossos espelhos, e também o meio com que as forças naturais se expressam. Então 
vamos compreendê-las, buscar agir no sentido em que nos orientam. Anos de energia 7 nos trazem questões de 
comunicação, de negócios, então que tal aproveitá-lo para revisarmos estes assuntos, nos aprimorarmos nas 
nossas atividades, sejam de negócios ou relações interpessoais? A energia 7 nesta Era também nos alerta a 
questões de justiça, o que nos diz ser o momento de fazermos as coisas certas, de forma transparente e legal. 
Como esta energia está atrelada também a perdas, seria ótimo se olhássemos para o que temos com mais carinho, 
às pessoas que nos cercam, às companhias que temos hoje. E para minimizar este potencial, o momento pede 
uma troca da energia de perda pela de doação; então podemos doar o que não nos faz falta, o que temos em 
excesso, ou mesmo compartilhar o suficiente que já temos, sejam bens materiais ou imateriais, como nosso 
sangue ou nosso precioso tempo. Afinal, ter o essencial nos permite apreciar o que é realmente importante. 

O Feng Shui não traz todas respostas ou soluções para nossos problemas; pelo contrário, ele nos abre 
os olhos e a mente para perceber aspectos sutis, mas que nos impactam fortemente, e possivelmente contribuem 
para estes problemas. Mas com o auxílio de uma boa análise, podemos compreender os desafios e potenciais 
que as situações e ambientes nos trazem, e com isto gerar reflexões e encarar de forma mais equilibrada todas 
estas questões. Que cada passo seja dado seja em direção ao amadurecimento da consciência e do crescimento 
espiritual, cada um fazendo sua parte, e assim colaborando com todos.  

Gratidão por sua contribuição neste movimento de solidariedade! Espero que as informações 
apresentadas sejam proveitosas e tragam mais harmonia e prosperidade ao seu lar e à sua família, e 

principalmente uma conexão maior com a casa e com a natureza externa e interna também.      ✨ 
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