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“o Feng shui Feminino® é uma prática com raízes 

na experiência individual, na nossa experiência 

diária de ser mulher. É uma proclamação activa da 

nossa conexão com a casa e a natureza, apreciando 

a sacralidade do corpo feminino, vivendo em 

profundidade os nossos ciclos e criando os nosso 

próprios rituais.”

© Sofia Batalha ~Wu Mu
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Dia e fase Lunar associaDa

- Fase do ciclo menstrual:

- nível de energia:
 Calma  Activa
 Dinâmica  Estranha
 sociavel  Cansada
 Agitada  sem energia
 Outra _____________________________

- emoções:
 Pacífica  stressada
 Zangada  irritada
 Amorosa  Maternal
 Outra _____________________________

- sono:
 Dormi mal  Dormi bem
 insónias  Pesadelos
 sono pesado  sono agitado

- sexualidade:
 Activa  Passiva
 Erotica  sensual
 Exigente  Agressiva
 inexistente  Amorosa 
 Carinhosa  Luxúria
 Outra _____________________________

- expressões externas
 Criativa  Actividade fisíca
 Confiança  Organização
 Concentração  Adaptavel
 intuitiva  Fechada
 Distante  Outra _________

- como sinto a casa:
 Criativa  suja
 Desarrumada  Estragada
 Organizada  Limpa
 Aconchegante  Fechada
 Distante  Outra _________

- saúde no geral:

- desejos alimentares:

- como me sinto com o que vesti:

- sonhos, símbolos, sensações:
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