
Feng Shui em
seu quarto de casal.

5 dicas de como iniciar a prática de Feng Shui em seu quarto
de casal, sem gastar nada, e ter um melhor relacionamento
e bem-estar neste ambiente.
Os dormitórios de casal são, por muitas vezes, os locais onde
acontecem trocas de energias pouco positivas, devido a
circunstâncias de trabalho e também devido a conflitos
diários em família e a outros fatores, que acabam refletindo
em toda a casa e sua rotina.
Assim, deixo aqui 5 dicas práticas do Feng Shui, sem nenhum
custo, para que este espaço tão importante
fique com a energia necessária que ele  merece,
e você também!



Esta, sem dúvida, deve estar bem posicionada e deve
ter uma cabeceira que garanta a segurança e bem-estar
de quem nela dorme. Ela nunca deve ser posicionada sob
uma janela ou ao lado de uma porta. A visão de quem nela
está deitado deve ser clara e ampla em relação a quem
chega pela porta. Não coloque nada usado sob a cama
como sapatos e objetos em caixas. A boa energia deve
circular livremente embaixo da cama do casal.
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Hoje, é quase impossível um arquiteto projetar uma casa
sem uma suíte, ao menos. Caiu no gosto de todos e assim
deve continuar. Se você não puder evitar este tipo de
construção, paciência. Caso não seja possível e você já
tenha uma suíte pronta, cuide para que os ralos, tampas
de vasos sanitários e portas deste cômodo estejam sempre
fechados evitando, com isso, a circulação de energias
negativas pelo quarto.

Quartos com banheiro

Deve ficar bem evidente que este ambiente é o cantinho
privilegiado do relacionamento, o local destinado a
momentos memoráveis com seu/sua  parceiro(a). 
Decorar o ambiente com fotos do casal em
momentos felizes e objetos em pares, que
simbolizam a união são atitudes muito
bem-vindas no ninho de amor, como os
quartos de casal são carinhosamente 
chamados.

Decoração
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As cores são fundamentais para dar a este ambiente o ar
romântico que ele pede. Esta etapa pode ser cuidadosamente
realizada com a utilização de cores nas colchas, tapetes e
até nas luzes e velas, que não devem faltar. As cores sugeridas
para compor os quartos de casal são: vermelha, tons terrosos,
rosa e o branco. Sempre tomando cuidado ao aplicar cada
uma delas, para não ocorrer desequilíbrio por excesso e
causar problemas ao invés de solução.

Cores 

Tenha somente o necessário dentro dos quartos. Fazer um
desapego de roupas e objetos que, muitas vezes, ficam
                              acumulados nestes espaços é sempre uma
                              ótima dica para fazer circular energias
                                     estagnadas. Aproveite para doar aquilo
                                     que já não utiliza mais e descartar tudo
                                    aquilo que está quebrado há meses e você
                                    não conseguiu levar para consertar.

Acúmulos 



Estas são apenas algumas das dicas sugeridas nas
consultorias de Feng Shui, que a Ellus Harmonização e

Decor realiza em sua casa. Tais atitudes, ainda que simple
 e iniciais, revelam-se melhor do que não fazer nada.

Por isso, tire o máximo de proveito destas informações e
coloque-as em prática. O resultado você me conta depois!


