
 

DIREÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS 

Segundo a milenar tradição chinesa é possível sintonizar novamente com a 

energia primordial presente no ano de nosso nascimento quando nos alinhamos 

com nossas direções mais favoráveis e, consequentemente, nos beneficiar na 

escolha de decisões acertadas, na carreira, nos relacionamentos e nas áreas de 
aprendizado, impregnados de ânimo, vigor e saúde.   

Para descobrir suas direções favoráveis primeiro saiba qual é o seu Trigrama da 

Vida na tabela abaixo (veja na linha do seu ano de nascimento):  

Ano de Nascimento 

(lembre-se que o calendário solar chinês começa no dia 3, 4 ou 5 

de fevereiro, se você nasceu antes dessa data, considere o ano 
anterior como sendo o ano vigente) 

TRIGRAMA 

Da VIDA  

Masculino Feminino 

2003 1994 85 76 67 58 49 40 31 6 9 

2004 1995 86 77 68 59 50 41 32 2 1 

2005 1996 87 78 69 60 51 42 33 4 2 

2006 1997 88 79 70 61 52 43 34 3 3 

2007 1998 89 80 71 62 53 44 35 2 4 

2008 1999 90 81 72 63 54 45 36 1 8 

2009 2000 91 82 73 64 55 46 37 9 6 

  2001 92 83 74 65 56 47 38 8 7 

  2002 93 84 75 66 57 48 39 7 8 

   

Trigrama 

Da Vida 

Direções Pessoais Favoráveis 

Sheng Qi Fu Wei Yan Nian Tian Yi 

1 SE N S E 

2 NE SW NW W 

3 S E SE N 

4 N SE E S 

6 W NW SW NE 

7 NW W NE SW 

8 SW NE W NW 

9 E S N SE 
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Considere a direção da cabeceira de cama (quando deitado) ou direção do peito 

(quando sentado):  

Sheng Qi – Representa as bênçãos do céu, vibra prosperidade, sorte, força, determinação, 

novas possibilidades, coragem e vitalidade. Vai ativar tudo o que for colocado sob sua 

influência. Ótimo local para cofres, projetos, contas a receber, cheques, e tudo o que 
queremos que cresça e se multiplique.   

Fu Wei – Representa a energia primordial, onde tudo se inicia. Vibra a paz, a segurança, a 

harmonia e a autoconfiança. Traz discernimento, aumenta a clareza da mente. Ativa os 

sucessos acadêmicos e escolares. Excelente local para refletir, estudar, tomar decisões e 
meditar, instiga maior concentração, foco, diretriz, determinação e esforço prolongado.  

Yan Nian – Representa a energia de complitude, o oposto complementar, as relações 

sociais e pessoais, a comunicação, a sexualidade. Define a harmonia da família, casamento 

e filhos. Vibra boas relações e a manutenção da energia que já está estabelecida. Promove 

a tolerância e a paz.  

Tian Yin – Favorável contra energias nocivas enviadas por outras pessoas. Representa a 

recuperação da saúde, conseguida através de mudanças nos hábitos pessoais e 

alimentares. Excelente local para se refazer dos desgastes físicos, emocionais e espirituais. 

Indica tranquilidade, estabilidade e atrai pessoas influentes. Este também é um lugar 
apropriado para guarda das finanças, cofres, joias, documentos de propriedades. 

Dica para maximizar a prosperidade: 

- Direcione-se para Sheng Qi, localize esta área na sua casa ou no seu ambiente de 

trabalho, faça um Ritual de Prosperidade que lhe seja significativo (tem um exemplo no site 

www.harmonizare.com.br/ritualprosperidade.htm ), mantenha durante todo este ano, um 
vidro com mel e oito moedas de 1 real.  

Ex: Primeiro eu descubro que de acordo com o meu ano de nascimento, meu Trigrama é 3. 

Então, localizo na minha casa onde está o Sul. Próximo de uma janela ou é possível ver o 

céu, nesta área do Sul, fico direcionada com meu peito para o Sul e faço um ritual de 
prosperidade.  

Dica para maximizar bons relacionamentos: 

- Localize na sua casa a sua área Yan Nian respectiva, e posicione um vaso com água e 

flores frescas, de corte. Mantenha a água sempre limpa. 

Acredite com convicção que é possível atrair para sua vida qualquer coisa à qual 

dedique atenção, energia e concentração, seja em termos positivos ou negativos!  

Então, parta dessa premissa e comprometa-se a sintonizar somente com bons 

pensamentos, emoções agradáveis e sentimentos de gratidão!  

Permaneça em Luz e sintonizado com sua Divindade!  

 

http://www.harmonizare.com.br/ritualprosperidade.htm

