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Uma checklist com estratégias simples 

para trazeres mais harmonia e boas 

energias à tua casa e vida. Por Mónica 

d’Araújo, designer e consultora profis-

sional de feng shui.

Alguma vez já entraste num espaço onde 

imediatamente sentiste a atmosfera  

pesada, mesmo sem saberes o que lá 

se passou antes? Ou por outro lado, já 

entraste em algum lugar onde imediata-

mente tiveste uma sensação de alegria e 

paz sem motivo aparente?
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Todas nós sentimos a energia! Quando entramos num espaço, não só 

reagimos à disposição das coisas, à organização, limpeza, cores, texturas 

ou beleza do espaço, mas também percebemos a sua energia. A energia 

positiva faz-nos sentir bem e a energia densa derruba-nos, mesmo 

sem nos apercebermos.

Se não sabes o que é Feng Shui posso dizer-te que é uma prática com 

origem na China já com cerca de 5 mil anos que permite harmonizar os 

ambientes de forma a trazer boas energias, equilíbrio e sucesso.

Desfrutar de um espaço que nos dispõe bem e eleva a nossa energia 

faz toda a diferença para aumentarmos o nosso bem-estar, auto es-

tima e saúde.

Como consultora de feng shui há mais de 12 anos vou partilhar conti-

go os meus 15 essenciais para manteres a casa e a vida em harmonia.

Espero que esta checklist te ajude a trazer mais harmonia e boas  

energias à tua casa e vida. 

Vamos a isso?
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 1. Faz uma lista dos 4 objetos essenciais para a tua vida.

 2. Liberta-te das coisas que te distraem do que é importante para ti.

 3. Não aceites o que não queres.

 4. Dá a quem precisa.

 5. Não acumules porque “um dia ainda vais precisar”.

 6. Descarta o que tens em duplicado.

 7. Não te culpes por libertares o que já não te serve.

 8. Aprende a fazer escolhas conscientes sobre o que queres comprar.

 9. Guarda apenas o que te faz feliz.

 10. Designa um lugar para cada coisa.

 11. Agradece às tuas coisas.

 12. Apaixona-te pela beleza da tua casa imperfeita.

 13. Lembra-te de que ser não é ter.

 14. Recorda-te que ter menos coisas é ter menos para arrumar.

 15. Desfruta da tua casa e cria mais tempo e mais espaço para ti.
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Clica aqui e descobre como é que eu te posso ajudar a elevar 
a vibração da tua casa e manteres a tua vida em harmonia!!

QUERO SABER
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Se sentes que aprendeste algo que faz a diferença na tua vida 
e bem-estar, então gostaria de te convidar a descobrir como 
é que eu te posso guiar num processo de CRESCIMENTO 
e HARMONIA através da tua casa para elevares a vibração  
deste espaço e equilibrares a direção da tua vida.

Para isso basta clicares AQUI

Envia-me um email para info@monicaaraujo.net

Ou digita no teu browser www.monicaaraujo.net
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Sou designer, consultora 
profissional de feng shui 
e fundadora da minha loja  
online com produtos origi-
nais da minha autoria. 

Iniciei o meu despertar espi-
ritual aos 16 anos, altura em 
que tive um “burn out” que 
me levou a mergulhar fundo 
na origem destas questões 
para minha própria repro-
gramação e auto-cura. 

Junto tudo o que sei e  
coloco ao teu serviço para 
equilibrares a casa, trans-
formares a vida e criares o  
mundo em que acreditas.
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PROVAVELMENTE ESTÁS A PERGUNTAR
quem é Mónica d’Araújo?

http://www.monicaaraujo.net
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Faço consultoria e terapia em ambientes para particulares ou 
empresas, dou formação e ajudo mulheres no seu caminho 
de cura e empoderamento.

Acompanha-me em www.monicaaraujo.net

PESSOAS

E ESPAÇOS

TRANSFORMANDO
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