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Argumentação/ Traição 
 

Estrela 3 | Jade  
 
• Evitar este setor pois pode provocar 

alguns problemas judiciais e 
desavenças familiares. 

• Se o seu quarto estiver neste setor 
pode haver uma propensão para 
discussões entre o casal. 

• Se tiver uma porta neste setor evite o 
seu uso e se for impossível esteja 
bem fundamentado em todas as 
decisões que tomar. 

• Seja como for, se tiver muito presente 
neste setor evite grandes decisões 
este ano. 

• Piores meses: Janeiro, Março, 
Outubro e Dezembro 

• Trigrama Zhen 
 
 

Roubo, Estrela Litigante, 
Competitividade, Rebeldia 
 

Estrela 7 | Vermelha  
 
• Evitar este setor sempre que 

possível.  
• A sua permanência neste espaço 

pode ativar a possibilidade de 
roubo principalmente se tiver porta 
ou janela neste setor. Se for o 
caso, reforce a segurança.  

• Não utilize o incensos e velas 
neste setor. 

• Pode instigar a Rebeldia 
• Piores meses: Janeiro, Março, 

Maio, Julho, Setembro, Outubro e 
Dezembro  

• Trigrama Dui 

 

Progressão de 
carreira/Status 
 

Estrela 6 | Branca  
 
• Este é um ano em que o 

seu status vai ser notado 
caso esteja a trabalhar 
ou a dormir neste setor. 

• Com o Status vem o 
aumento da sua 
responsabilidade tanto 
em termos familiares 
como de carreira e 
principalmente para os 
homens. 

• Se tem como objetivo a 
progressão de carreira 
este ano, coloque a sua 
secretária no setor Este. 

• De uma forma geral pode 
ser um bom ano para 
parcerias.  

• Piores meses: Fevereiro, 
Junho, Setembro e 
Novembro. 

• Trigrama Qian 

 

Doença e Ansiedade 
 

Estrela 2 | Preta 
 
• Este é sem duvida um setor a 

evitar, principalmente por 
crianças e idosos. 

• Se esta zona está a ser 
ativada, quer por uma porta 
quer por ser uma zona muito 
presenciada, vigie muito bem a 
sua saúde e aposte na 
prevenção.  

• O metal enfraquece a energia 
da terra desta Estrela por isso, 
EVITE, os elementos de fogo e 
opte por ter na decoração do 
espaço elementos de Metal.   

• Piores meses: Fevereiro, Abril, 
Maio e Novembro. 

• Trigrama Kun 

 

Romance, Académica e Sucesso 
nos Estudos 
 

Estrela 4 | Verde 
 
• Um ótimo setor para crianças e 

para quem está no ramo 
académico. 

• O melhor setor para dormir e 
recuperar de doenças.  

• O Norte é um dos melhores 
sectores este ano por isso todas 
as casas com frente em Norte 
terão maior sucesso.  

• As pessoas que procuram 
Romance este ano devem colocar 
a sua secretária no setor Norte.  

• Poderá considerar colocar um 
recipiente com água numa boa 
direção de Da Gua ou Shui Fa.  

• Boas oportunidades surgirão se 
for proactivo.   

• Piores meses: Abril e Julho 
• Trigrama Xun 

 

Carisma, Promoção e 
Investimentos 
 

Estrela 9 | Púrpura 
 
• Esta estrela está relacionada com 

o seu entusiasmo e amabilidade. 
Se precisa de investir em estar 
alegre e em parecer bem perante 
os outros, este é o setor a utilizar. 

• Se a sua carreira depende da sua 
visibilidade/carisma este ano, este 
é um setor a utilizar. Por exemplo: 
em profissões como bloguer, atriz, 
Youtuber, Modelo etc.  

• É um ano de boas oportunidades 
por isso ative a energia neste local 
abrindo janelas e utilizando portas 
sempre que possível.    

• Piores meses: Março, Julho, 
Setembro e Dezembro 

• Trigrama Li 

 

Sabedoria, Reputação e 
Reconhecimento 
 

Estrela 1 | Branca 
 
• Esta é uma estrela 

Favorável. 
• É um setor ligado à 

sabedoria pelo que é ótimo 
utiliza-lo caso esteja num 
ano em que quer investir no 
seu conhecimento, no seu 
autodesenvolvimento e na 
expansão da sua empresa 
com novos produtos. 

• É um ótimo setor para 
investigação. 

• É um ótimo setor para 
estudar. 

• Se tem tendências 
depressivas não deverá 
utilizar este setor durante 
muito tempo.      

• Piores meses: Janeiro, Abril 
e Outubro 

• Trigrama Kan 

 

Perigo 
 

Estrela 5 | Amarela 
 
• Esta é uma zona a evitar 

em 2019. 
• Não efetue quaisquer obras 

ou renovações em 2019 
neste setor. 

• Não permaneça nesta zona. 
• Não utilize incensos ou 

velas. 
• Não utilize fontes ou curas 

de água.      
• Piores meses: Maio, Julho e 

Agosto. 
•  


