FENG SHUI

Allt är energi
Vi är energi och är påverkade av energi därför är det viktigt att känna till vilka
influenser som du har i din omgivning och vilken inverkan de kan ha på din hälsa,
framgång och dina relationer och hur du kan anpassa dessa energier.
Feng Shui är en 6 000 år gammal kinesisk kunskap. Den går hand i hand med den
traditionella kinesiska medicinen, akupunkturen, med skillnaden att i feng shui tar vi
hand om hus och trädgård, eller byggnader med omgivning. Det kan handla om att
skapa en harmonisk miljö inomhus, utomhus, eller båda.
Den bygger bland annat på studier av den naturliga miljön och den av människor
konstruerade miljön. Miljön kan vara ditt hus eller en byggnad. Feng Shui är en
blandning av arkitektur, inredning, djupa insikter och sunt förnuft.
En feng shui-analys undersöker miljön, omgivningen, byggnaderna och hur
människor samspelar med dessa. I analysen väger man även in tidsrelaterade faktorer.
Därefter görs rekommendationer för att förbättra relationen mellan byggnaden,
omgivningen och människan.
I feng shui görs inga gissningar, varje plats, varje byggnad har en unik energi som
behöver en individuell lösning.
Vi erbjuder utbildning från grundnivå till konultutbildning.
Grundkurs, två intensiva dagar kursdagar

o Introduktion, historik
o De olika skolorna, klassisk feng shui, black hat feng shui, intuitiv feng shui
o Vad är qi?
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Olika typer av qi
Yin och yang i teori och praktik
De fem elementen
Färger, former och de fem elementen
Formskolan, de himmelska djuren
Trigramen
Formskola, early heaven och later heaven pa kua, vad vi använder utomhus
och inomhus och hur vi blir påverkade
Kompasskola
Lo shu – ho to
Jordstrålning, vad är det?
Vad innebär en konsultation

Genom att välja oss investerar du i din egen utveckling och skaffar dig bredare och
djupare kunskaper.
På våra Feng Shui utbildningar drar du lärdomar av flera tusen års erfarenhet och får
nya kunskaper i form av teorier och modeller genom undervisning och praktik. Feng
Shui bär en mycket gammal kinesisk kunskap och visdom som uppstod genom
studier i astronomi och av naturens lagar och hur dessa påverkar människan och
miljön. Under grundkursen får du som elev praktisera kunskaperna på ditt eget
boende.
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