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O elemento AR contribui para novos rumos, 
expansão de ideias, pensamentos e visões.

A presença do elemento TERRA traz
acolhimento e aconchego aos espaços.

A ÁGUA promove conexão com as emoções,
trazendo memórias e sensações afetivas.

O FOGO provoca vibração e elevação de
energia potecial criativa, alegre e viva.
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Na natureza, encontramos quatro fundamentais elementos que
compõem a existência vital: TERRA, FOGO, ÁGUA e  AR. São eles
que compõem a vida do planteta, inclusive a nossa. O potencial
energético desses elementos pode ser utilizado a fim de canalizar
as energias mais puras para você, sua casa e seus espaços. Isso
posto, é de extrema importância observarmos o equilíbrio desses
elementos ao nosso redor. Quando pensamos na vida cotidiana
das grandes cidades, observamos cada vez mais a produção de
espaços artificiais em detrimento dos naturais. Essa desconexão
precisa ser observada e cuidada, uma vez que o ser humano,
enquanto espécie, precisa da natureza como fonte de energia
primordial. Os quatro elementos, quando propriamente utilizados
nos espaços, podem nos ajudar a arestabelecer esta conexão.

A Importância dos Quatro 
Elementos nos Espaços
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Afim de provocarmos a tão desejada reconexão dos nossos espaços com a
natureza, como nossa casa, ambiente de trabalho e outros, podemos nos fazer
algumas perguntas, aparentemente simples, mas relevantes para identificarmos o
que já compreendemos ou não em nossa relação com esses espaços. 
Será que a forma com que organizamos um ambiente pode trazer mais felicidade e
bem-estar para nossas vidas? O que eu considero quando vou decorar um espaço?
A beleza e a funcionalidade ou o potencial energético que o espaço tem de meu
aportar em meus sonhos e desejos de realização na vida? Qual é o meu ponto de
partida? O lay-out e mobiliário ou meu propósito de vida devivamente orientado pelo  
simbolismos que me faz recordar, todos os dias: quem sou e o que vim fazer aqui?
Por fim, que elementos e como eles podem me ajudar para este fim?
Cada decisão baseada nessas perguntas, durante a formulação do projeto de
Interiores, impactará diretamente na vida dos que virão a habitar tal espaço ou
apenas frequentá-los. Esta realidade pode ser provada através de várias ciências,
como a Geobiologia, a Radiestesia e o Feng Shui, dentre outros.

O Projeto do Espaço e a
 Qualidade de Vida do Usuário
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Dentre muitas ciências e estudos voltados a qualidade energética dos
espaços, destacamos o Feng Shui. Estudo milenar que se propõe a
diagnosticar e tratar as energias nos ambientes, tem como sua tradução
"Vento e Água", ou seja, em essência os elementos AR e ÁGUA. O primeiro
tem qualidade masculina e associa-se com a chegada do novo. O segundo,
com a qualidade feminina da nutrição para crescimento deste novo.
O Feng Shui objetiva restabelecer a harmonia vibracional em  cada um dos
espaços que compõem um ambiente, para que seus usuários possam ser
energeticamente nutridos e desfrutar de uma vida harmônica, próspera,
feliz. Esta arte-ciência nos mostra que todas as áreas da nossa vida estão
intimamente ligadas aos espaços físicos que frenquentamos e convivemos.

As Contribuições do Feng Shui
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Parte dos estudos do Feng Shui destina-se exclusivamente
aos elementos e seus potenciais energéticos. Seu método
propõe cura através do uso de cinco elementos: Água,
Terra, Fogo, Madeira e Metal. No entanto, neste e-book,
daremos ênfase aos 4 primordiais elementos,
compreendendo-os como parte maior no nosso processo
que também aborda a Alquimia. Caso deseje aprofundar-
se no conhecimento do Feng Shui, aprendendo suas
técnicas e aplicações, a Artenova Multiversidade oferece
esta formação na Capacitação em Healing Design. 

Os Elementos e o Feng Shui
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08 a TERRA é um símbolo de estabilidade, fertilidade,
firmeza, organização, criação, produção e harmonia.
Sinônimo de riqueza e prosperidade, é sobre esse reino
dos quatro elementos que todos os demais se apoiam,
atuando como um forte alicerce. É a maior ligação com o
plano físico, material. A Terra também carrega o
aprendizado e força deixados pelos nossos ancestrais.
Sua simbologia associa-se à estabilidade, sabedoria e
poder. Do seu ventre tiramos o alimento e o remédio para
nossos males. E é para o seu ventre que  retornaremos. 
 

A Potência de Cada Elemento
A TERRA



09 O FOGO associa-se ao impulso da paixão, da força de
vontade, da conquista, sedução e sexualidade. É
representado pela força enérgica impulsionadora e
também destruidora que gera renovação. Desde os
primórdios da humanidade, o fogo é visto como
sagrado, presente em inúmeros rituais místicos e
religiosos, sendo considerado uma chama divina, luz
do espírito e da guiança interior. Elemento de
qualidades masculinas, pode ser utilizado para
limpeza e purificação de ambientes, dado ao seu
poder de transmutação ou como potencializador
energético.

A Potência de Cada Elemento
O FOGO



A ÁGUA é um elemento de qualidade ricamente
feminina na natureza. Conecta-se com o poder da
intuição e do inconsciente, da limpeza e purificação,
do amor e das formas fluentes, desapegadas.
Também representa germinação e absorção,
diretamente ligada à habilidade de adaptabilidade
dos humanos. Além disso, possui propriedades de
limpeza e capacidade de absorver energias
estagnadas e negativas de um ambiente. Ainda
carrega consigo a representação da oferta da vida,
juventude e sabedoria. No Feng Shui, é símbolo de
prosperidade.
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A Potência de Cada Elemento
A ÁGUA
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O ar representa as ideias, conceitos, o poder da mente,
comunicação e da liberdade. Desperta a ânsia por
sabedoria e consciência. As característica principal do
elemento é a mudança. Possui grande inclinação para
questões maiores, relacionadas ao todo. É o elemento que
nos une incondicionamente. perceba que todos respiramos o
mesmo ar. Notamos sua potência observamos o transporte
do pólen para as flores, as grandes tempestades, furacões e
redemoinhos. Sua força convida ao novo. No Feng Shui, os
móbiles, sinos de vento, cata-ventos e demais objetos que
se movem com o elemento, podem representá-lo.

A Potência de Cada Elemento
O AR
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A seguir, você saberá como fazer o uso dos elementos nos seus espaços,
afim de beneficiar-se dos potenciais energéticos dos mesmos. É valido
ressaltar que a aplicação direta do elemento, tal como é, requer um
estudo prévio de Feng Shui para sabermos exatamente onde posicioná-
los, sob pena de desequilibrarmos ainda mais a harmonia do espaço.
Assim sendo,  caso você não tenha feito este estudo e mapeamento
energético previamente, recomendamos fazer o uso simbólico dos
elementos, tal como também sugerimos adiante. 
E, caso deseje aprender as técnicas de mapeamento do Feng Shui, a
capacitação Holística em Design oferecida pela Artenova, poderá ser o
caminho.

Ativação das Energias dos
Elementos nos Espaços



Manter um vasilhame com água é a forma mais simples de trazer o
poder e energia desse elemento para sua casa. Neste caso, precisamos
ter o cuidado de constantemente renovar a água, evitando acumular
mosquitos e outros elementos indesejados. Uma fonte de água traz a 
energia do movimento o que reforça a qualidade do fluxo da água,
sendo, portanto, uma peça de melhor efeito. Ela traz vida para o
ambiente, é  eficiente e além de decorativa. Outra forma de trabalhar
com o elemento água é com os aquários. 
Simbolicamente: paisagens com água, elementos como conchas, corais,
âncoras, sereias, cavalos marinhos, peixes, baleias, golfinhos... Tons de
azul, marinho e preto reforçam esse elemento. 
 

Ativando o Elemento ÁGUA



No Feng Shui, este elemento associa-se à natureza verde, às plantas
que crescem para o alto e vão ganhando o espaço. Vasos com
plantas, flores, jardins verticais ativam as qualidades desse elemento
em sua casa. 
Simbolicamente: espaços minimalistas, amplos e com visão,
estruturas vazadas, elementos pendurados, futuristas, cibernéticos.
Paisagens de espaços abertos, com plantas, imagens do espaço,
planetas e estrelas. Tons de verde ou branco predominante, conferem
características do elemento AR ao espaço. 

Ativando o Elemento AR



Argila, pedras, esculturas e potes de barro e elementos
confeccionados a partir de componentes presentes no solo
ajudarão na ativação deste elemento dentro do espaço.
Simbolicamente: as cores terrosas, o amarelo e o marrrom,
ocupam, com a bela energia da terra, os ambientes. Imagens de
solos, areias, formações rochosas, pedras e cristais, compõem
um cenário acolhedor e potencializado por este elemento.
 

Ativando o Elemento TERRA
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Uma maneira bonita e moderna de trazer o elemento fogo para
sua casa é através das luzes, especialmente as coloridas, com
ênfase no vermelho e laranja. Porém, por si só, uma iluminação
quente já ativa o elemento fogo. Objetos na cor vermelha,
lareiras e velas decorativas também são bem-vindas. Estas
últimas, podem receber pratinhos com uma pequena película de
água, para evitarmos acidentes. 
Simbolicamente: adornos e peças triangulares e imagens solares
são opções adicionais.
 

Ativando o Elemento FOGO



Outras Dicas e
Ideias

 A seguir apreciaremos algumas
sugestões e ideias de como aplicar
alguns representantes dos elementos em
ambientes que você frequenta. Para se
tornar um profissional e desenvolver
projetos nesta área, você pode
matricular-se em um de nossos cursos e
aprender a aplicar as técnicas holísticas
não somente em sua casa, mas também
criando espaços com potencial curativo
para clientes. 

14



Selva Particular
O que começou com um grupo de
blogueiros trocando dicas sobre
jardinagem e paisagismo nas grandes
cidades, hoje é uma febre no mundo da
decoração: a tendência Urban Jungle,
que consiste em preencher a casa ou
apartamento com plantas de todos os
tipos, compensando a falta do verde no
caos urbano das construções nas
metrópoles. Une mais de uma simbologia
do elemento Terra.
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O Ar da Casa
O AR também pode ser ativado na
sua casa com a ajuda dos incensos e
defumações com ervas aromáticas.
Elas são ótimas para purificar e
perfurmar os ambientes.Além disso,
todos os elementos que entram em
movimento quando em contato com o
vento, são ótimos para representar o
AR nos ambientes. 
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Madeira para
Acolher
A madeira morta, pode associar-se ao
elemento Terra, trazendo a estabilidade,
segurança, proteção e equilíbrio. Os tons
de marrom, esculturas e cerâmicas são
alguns recursos que trazem os elementos
para a decoração, além de dar um ar
rústico à mesma.
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Cores e
Modernidade
As cores quentes e vibrantes são as
mais recomendadas quando pensamos
na representação do elemento fogo.
Pintar algumas partes da mobília ou
investir em objetos com essas cores traz
a simbologia para dentro dos
ambientes. Velas artificiais e candeeiros
além de darem um ar aconchegante,
representam muito bem o fogo.
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A Sabedoria das
Águas
O elemento da água tranquiliza, e
traz serenidade. Podemos trazê-lo
para o ambiente em jardins de
inverno e cascatas. Sua qualidade
descendente, convida a acalmar as
emoções e deixar ir embora aquilo
que já não mais nos pertence. Seguir
o fluxo é o aprendizado deixado por
esse elemento.





CURIOSIDADES

Você sabia que um ambiente carregado demais
com a energia do elemento FOGO, pode

desencadear agressividade, brigas, discussões e
discórdias? 
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Um ambiente com excesso do elemento TERRA
gera estagnação, instabilidade e perdas

materiais, pois as coisas acabam não fluindo? 
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Um ambiente com o elemento ÁGUA em
desequilíbrio pode gerar muita perda de

vitalidade, fraqueza, depressão e sofrimento nas
pessoas que os frequentam o mesmo? 
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O excesso do elemento AR gera muita confusão
mental, as ideias ficam desconexas, dificultando o

raciocínio, foco e elaboração organizada dos
pensamentos?
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E agora? Que tal começar agora a
aplicar essas ideias?
 
Se gostou do nosso e-book e gostaria de aprender

mais sobre esse tipo de conteúdo,  
Entre em contato conosco e conheça os mais

incríveis cursos e formações em Design Holístico.
Venha aprender sobre esse universo maravilhoso e
se profissionalizar com quem entende do assunto!

www.artenovamultiversidade.com
 


