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Feng shui e a imagem

O closet de sonho de
cada elemento

O seu closet pode revelar muito sobre a sua
personalidade, de acordo com o seu elemento
do feng shui e respetivas características.

S

abia que a roupa
revela muito sobre
alguém e que podemos deduzir, pelas
peças que adora usar, quais os
seus principais traços de personalidade? O feng shui aplicado
à imagem esclarece melhor este
conceito, ajudando as pessoas
a vestir--se de acordo com os
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seus objetivos e ambições de
vida. Sem dúvida que a roupa
e os acessórios que escolhemos
são muito importantes, mas é
igualmente importante o local
onde os arrumamos, ou seja,
o closet. De que forma pode
então ter o closet dos seus
sonhos, em harmonia com
sua personalidade?

1. Elemento Água
– O Filósofo
Contemplativo: veste-se para
ser único
Os Filósofos têm um espírito contemplativo, valorizam
a liberdade de expressão e
apreciam estar sozinhos. Necessitam do seu próprio espaço,
sendo a solidão e a serenidade
muito importantes para eles.
Muitos dos Filósofos têm estilos
de vida pouco vulgares, viajam
com frequência ou procuram
incessantemente o sentido pro-

fundo da vida.
Apesar deste closet estar sempre completamente cheio, o
Filósofo sabe exatamente o que
tem e onde encontrar cada peça
de roupa ou acessório. Aprecia closets bem estruturados,
com bastante arrumação, com
prateleiras e gavetas de formas
arredondadas, visualmente agradáveis e linhas fluidas. Têm
preferência por closets feitos
de madeira com veios ondulados, a lembrar a água do mar.
O acabamento deverá ser sua-

Jasmim

bem-estar

ve ao tato, de preferência com
verniz de efeito mate. As portas
deverão ser de correr, fluindo
como a Água (o elemento do
Filósofo). O design é moderno
e original, mas sempre visualmente agradável, coerente e com
apurado sentido estético.

2. Elemento Madeira
– O Pioneiro
Competitivo: veste-se para
ser ativo
Os Pioneiros têm um espírito competitivo, valorizam
a liberdade de movimentos
e apreciam estar ocupados.

São pessoas com iniciativa e
criatividade, focados sempre
no esforço contínuo de começar
novos negócios ou introduzir
novas formas de fazer as coisas.
Preferem deixar para os outros
o trabalho monótono, detalhes
e monitorização das tarefas do
dia a dia.
O closet do Pioneiro prima pela
funcionalidade, sendo a arrumação bastante lógica e
prática. As gavetas são muito
espaçosas e permitem a estruturação de diversas áreas
de arrumação para diferentes
peças de roupa e acessórios.

O vidro é o material de eleição para as gavetas, de forma
a ser possível visualizar o
seu conteúdo sem ter que
as abrir: o expoente máximo de funcionalidade!
Este closet é feito de Madeira
(elemento do Pioneiro) com

veios retos e verticais ou até
mesmo a fazer lembrar o padrão em zebra. Prefere um
design prático, criativo e,
acima de tudo, funcional.
O Pioneiro não quer perder
tempo, pelo que tudo deve
estar visualmente acessível.
PUB

bem-estar
3. Elemento Fogo
– O Hedonista
Carismático: veste-se para
ser notado
Os Hedonistas têm um espírito carismático, valorizam as
relações pessoais e apreciam
estar com os amigos. São naturalmente alegres, apaixonados
e exuberantes, animando toda
a gente que os rodeia. A maior
parte dos Hedonistas falam
depressa e têm mentes muito
ativas que parecem que nunca
desligam. Fazer várias tarefas
em simultâneo é o dia a dia
deles.
Ao entrar numa divisão da
casa, este closet tem que ser
logo notado e a estrela da divisão, sempre com espelhos
e puxadores ou inserções em
couro. Este closet de sonho terá
uma zona de estar para receber
os amigos – algo que o típico
Hedonista adora fazer – e um
minibar para manter as bebidas
frescas para fomentar o convívio.
Haverá uma grande quantidade de calçado e acessórios, de
lingerie e muitos segredos para
partilhar neste espaço chique
e super fashion. O closet do
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Hedonista é feito de mogno
verdadeiro e apresenta tons
avermelhados, demonstrando
excelentes características do
elemento Fogo que representa
o Hedonista.

4. Elemento Terra
– O Pacifista
Comprometido: veste-se para
o conforto
Os Pacifistas têm um espírito
comedido, valorizam a consistência e o aspeto prático das
coisas e apreciam ajudar os outros. Estáveis e confiáveis, eles
são excelentes colaboradores,
parceiros e apoiantes. Quando
se comprometem, cumprem e
vão até ao fim. São excelentes
em detalhes e tarefas rotineiras
e muitas vezes terminam o que
os outros começaram.
O closet do Pacifista é minuciosamente elaborado, uma
vez que adora tudo o que seja
feito à mão. Mesmo que não
seja tão elaborado, o closet tem
sempre pormenores feitos à
mão como, por exemplo, os
puxadores ou algum pormenor
decorativo. Este closet pode
ter um ar mais tradicional ou

até mesmo com características
vintage. As gavetas terão um tamanho consistente, com secções
divididas de forma simétrica,
sempre visualmente equilibradas e todas elas concebidas com
um determinado propósito ou
utilidade. O elemento Terra
terá um closet elaborado com
materiais texturizados, em grão
de madeira e em cor branca,
representando a simplicidade
que tanto agrada o Pacifista.

5. Elemento Metal
– O Perfecionista
Culto: veste-se com bom
gosto
Os Perfecionistas têm um
espírito culto, valorizam a
qualidade e a excelência e
apreciam organizar tudo à sua
volta. O seu sentido de ordem
inato e olho apurado para os
detalhes permitem a estes indivíduos meticulosos e precisos
que organizem facilmente tudo à
sua volta e na sua vida. Focados
e atentos, os Perfecionistas são
líderes naturais.
O Perfecionista quer sempre
o melhor e isso também se reflete na escolha do seu closet.

Este closet estará repleto de
jóias personalizadas, projetadas
propositadamente para a sua
coleção refinada e plena de bom
gosto. Tudo estará perfeitamente
arrumado em secções bem identificadas, que permitirão uma
excelente arrumação. O closet
do Perfecionista será elaborado em madeira em tons cinza
ou outras cores metalizadas,
fazendo alusão ao elemento
Metal. O closet terá iluminação
ambiente e iluminação direta
em alguns espaços mais estratégicos. O lema do Perfecionista
será sempre ‘tudo em perfeita
harmonia’, inclusive para o seu
Z
tão elegante closet!
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