
CÁSSIA BARBOSA
Designer de Interiores especialista em Harmonização
de Ambientes através do FENG SHUI e dos AROMAS

Iniciei meus estudos 2012 com a Paisagista Sandra Siciliano, passei a fazer vários cursos na área escolhi a Escola
Americana para aprofundar meus conhecimentos. Continuo estudando e aprendendo, participo de Seminários
Internacionais de Feng Shui e de Palestras/Workshops. Atuo como Consultora desde 2014 e fui Docente do
curso Livre de Feng Shui no Senac Americana, onde conheci a Denise em 2017.

Eu hoje atuo nos projetos de Decoração que incluam a Harmonização de Ambientes. Trabalho com mais 3
Designers de Interiores, somos donas da Marca Studio4 Interiores e eu faço exclusivamente os projetos de
Decoração com Feng Shui e com a Aromatização, esta é a minha especialidade.

Eu sou casada, mãe, empreendedora e capoeirista, tenho uma vida pouco convencional e muito animada 

Contato: WhatsApp (19) 9 8151.3213
cassiabarbosadecor@gmail.com

@cassiabarbosa_studio
@made4us_brasil

APRESENTAÇÃO



- Técnica milenar Chinesa de harmonizar os ambientes. Originou-se há mais de 4 mil anos na China, suas leis e
princípios foram se desenvolvendo ao longo dos séculos e o conhecimento transferido de Mestre aos
discípulos.

- De forma muito (mas muito mesmo) resumida, através do Feng Shui analisamos o fluxo de energia CH´I
reforçando as energias positivas e neutralizando as energia negativas*.

O QUE É FENG SHUI

Bom Feng Shui
Limpa, clara, organizada, arejada e em cuidada

PRECISA DE MELHORIAS
ESTÁ suja, bagunçada e mal cuidada



Foi na década de 70 que o Feng Shui veio para o ocidente através do Mestre Lin Yun que criou a Escola
Americana*. Ela inclui análise de aspectos psicológicos e do subconsciente humano às técnicas tradicionais do
Feng Shui.

Esta escola observa: Cores / Formas / Relação Psicológica entre o ambiente e o homem

Utiliza ainda o Ba Guá, que nada mais é que uma grade energética que aplicamos na planta baixa do imóvel, e
que divide a vida do ser humano em 8 áreas ou SETORES que são:

TRABALHO (ou Missão de Vida)

CONHECIMENTO (ou Espiritualidade)

FAMÍLIA

PROSPERIDADE

FAMA (ou Sucesso)

RELACIONAMENTOS

CRIATIVIDADE

AMIGOS (ou Bem feitores)

SAÚDE – NO CENTRO DO BA GUÁ

ESCOLA AMERICANA E BA GUÁ

BA = 8
GUÁ = LADOS

*Escola Americana também conhecida como Feng Shui do Budismo Tântrico Tibetano do Chapéu Negro



O que fazer para movimentar a energia e melhorar o Feng Shui da sua morada? 

ORGANIZAÇÃO
*Limpeza diária e semanal

*Limpeza Mensal (Limpeza Energética)

*Limpeza Semestral/Anual* 
(PANDEMIA = Limpeza e Organização do que está escondido lá no fundo do baú). Momento de Reflexão, de 
rever conceitos e prioridades, traçar novas rotas
Papéis – Documentos; Contas mensais (arquivo), revistas, catálogos, etc
Fotos – oportunidade de reviver momentos bons/felizes. Deixe fotos que te alegrem expostas no ambiente
Roupas/Sapatos – aproveite a mudança da estação para ver o que você quer guardar e o que já não te serve 
mais

*O que doar e o que descartar? Doe o que está em boas condições de uso, o que leva boas energias, o que você 
colocaria na sua casa (ou corpo). Agradeça e doe!

PRIMEIRO PASSO



5 DICAS DE OURO DO FENG SHUI

1. Mantenha a casa limpa e organizada

2. Faça uma limpeza energética por mês

3. A cada 6 meses limpar e organizar armários e desfazer-se do que não serve mais. Isso abre espaço para o 
novo, você ajuda a circulação da Energia Vital, também conhecida como Ch´I

4. Mantenha a manutenção da casa em dia (espelhos, tomadas, encanamentos e instalações elétricas, etc.)

5. Dê sempre preferência para plantas naturais, elas filtram as energias e te indicam se o ambiente vai bem, ou 
não.

SIGA SUA PRÓPRIA INTUIÇÃO!



PERGUNTAS

Cada profissional escolhe uma linha para sugerir as “curas”. Curas Tradicionais Chinesas, Cristais,
Radiestesia, Terapias da Casa (Carlos Solano), Aromas, etc.
As perguntas que foram feitas foram de dicas que um ou outro profissional fizeram, não
necessariamente está relacionado ao Feng Shui, mas pode funcionar, tudo depende da sua intenção!

1. SAL GROSSO: suga energias pesadas? Sim. São Cristais formados por duas partículas (uma positiva
e uma negativa), a combinação traz o equilíbrio energético dos ambientes. Ele neutraliza a energia
que está em excesso no ambiente. Não está em nenhum livro (que eu tenha lido) sobre cura do Feng
Shui, embora nos Livros Casa Natural existam várias receitas da casa Brasileira. O sal grosso pode ser
usado. Onde colocar? Dentro de um pirex de vidro, em um ponto do cômodo que não derrube (não
precisa ficar a mostra). TROCAR 1X ao mês.

2. Para a ENERGIA NÃO ESCOAR nos banheiros: Tampar tampa do vaso sanitário, e se possível os
ralos. Eu mantenho a porta do banheiro fechada (e a janela aberta para ventilar).
Tem profissionais que indicam colocar uma bola de cristal multifacetada no batente da porta, mas eu
não faço o uso da bola com este objetivo. A Bola de Cristal está presente nas curas sugeridas pela
Escola Americana porque ela atrai e reflete a luz para dentro do ambiente. Então dependendo da
situação ela é indicada.



PERGUNTAS

3. Hastes de Canela colocadas em que lugar. Tudo na natureza tem propriedades que nós podemos 
aproveitar.
Alguns sugerem colocar as Hastes no Guá da Prosperidade, pois tratava-se antigamente de uma 
iguaria cara e muito rara. Faz sentido para você? Use.

A minha sugestão é fazer uma fervura de cravo e canela que ajuda na proteção da casa e afasta a 
negatividade

RECEITA

300 ML AGUA
3 PAUS DE CANELA

9 CRAVOS
Deixe Ferver por alguns minutos (aproveite o aroma delicioso que ficará na sua Cozinha). 

Deixe esfriar e coloque num borrifador virgem. Espirre no ambiente sempre que quiser melhorar a 
energia ou proteger a casa. Pode ser utilizado na Limpeza Energética Mensal. Lembre-se de vibrar 

bons pensamentos de proteção, prosperidade, amor e união S2

OE Cravo: é um estimulante mental, melhora o humor e harmoniza o nosso campo energético
OE Canela: reduz a tensão nervosa, a exaustão e é repelente.



https://casavogue.globo.com/Interiores/Ambientes/noticia/2019/02/feng-shui-o-que-e-e-principais-dicas-para-harmonizar-
energia-da-sua-casa.html
https://casa.abril.com.br/bem-estar/11-maneiras-de-eliminar-a-energia-negativa-da-sua-casa/
https://casa.abril.com.br/bem-estar/receita-para-proteger-a-casa-e-afastar-a-negatividade/

INDICAÇÕES

Livro Feng Shui Kan Yu
Arquiteto Carlos Solano

Livro Casa Natural 
Arquiteto Carlos Solano

Feng Shui Revealed
R.D Chin (Amazon) Inglês
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