NÄR KONTAKTAR JAG
EN FENG SHUI-EXPERT?
• När jag behöver finna den bästa platsen för mig när jag

sover, arbetar m.m. Om jag är utvilad och har en kraftposition på jobbet, hjälper det mig att producera bättre och att
må bättre i helhet.

Feng Shui
ETT KVALITATIVT OCH HARMONISKT BOENDE VARFÖR BEHÖVER VI DET?

• När jag som chef vill finna bästa arbetsplatsen så jag kan styra mitt företag på ett
optimalt sätt. Det gäller även om jag har min
arbetsplats hemma.

• När jag ska köpa lägenhet/hus och behö-

ver ha råd om vilket boende som passar mig
och min familj på bästa sätt.

• När jag ska bygga om mitt hus så att jag

får med alla viktiga aspekter som behövs. Är det bra att riva
den här innerväggen? Hur blir det om jag tar upp ett fönster
till?

• När jag vill ha råd om vilket rum som fungerar bäst till de
olika familjemedlemmarna. Det innefattar också placering
av möbler samt färgförslag till de olika rummen.

• När jag vill ha en föreläsning eller en grundläggande tvådagars kurs i Feng Shui, är du välkommen att kontakta:

YLWA S. BORG
LINANÄSVÄGEN 122, 184 97 LJUSTERÖ
TEL/FAX 08-542 415 29, MOBIL 0708-81 18 75
E-MAIL: YLWA.BORG@SOLITAIR.SE
WWW.SOLITAIR.SE

FENG SHUI AF SOLITAIR

VAD ÄR FENG SHUI?
Feng Shui är en mycket gammal österländsk lära
som beskriver hur vi påverkas av vår omgivning.
Kunskapen startade i de bebyggda delarna av Kina
där bönderna studerade sitt landskap under de olika säsongerna och vattnets inverkan för att finna ett
optimalt odlingslandskap.
Med tiden fann de mönster i hur naturen fungerar och denna kunskap
hjälpte dem att bygga sina hem i den absolut bästa riktningen. De odlade
sina grödor på ställen där det gav mest utdelning.
Städerna växte på ett optimalt sätt där floderna förgrenade sig, i djupa
dalar och vid skyddande berg kombinerat med platt landskap .
Kunskapen togs till vara genom Kinas kejsare som använde sig av de
bästa mästarna inom kunskapen. Därav namnet Imperial Feng Shui.
I början av 1900-talet utbildade sig den store mästaren Chue Yen bland
taoisterna och under revolutionen i Kina flydde han till Hong Kong där
han blev mästare. I sen ålder lärde han upp vår nuvarande Master Chan
Kun Wah, som blev utsedd att undervisa Feng Shui i västvärlden. 1997
startades den första europeiska skolan i Skottland under Master Chan,
och stilen som vi nu använder heter ChueStyle Feng Shui.

5 FRÅGOR
1.

Vaknar du hemma och inser att du sover tillräckligt men är inte
utvilad?

2.

Har någon frågat dig: Vilken dörr är er entrédörr?

3.

Finns det platser eller rum i ditt hem eller på din
arbetsplats som du inte finner rofyllda? Du orkar
inte ta tag i dessa platser och rensa upp i dem.

4.

När du ser din arbetsplats, är du redan trött innan
du har börjat jobba?

5.

Varför är det så här?

Feng Shui kan hjälpa dig att förstå hur din omgivning påverkar dig. Feng
Shui hjälper dig att förbättra din omgivning så att
den passar dig personligen där du bor och där du
arbetar. Många gånger kan vi med få förändringar förändra det vi har omkring oss, till ett väsentligt
bättre resultat. Det gör att vi kan känna harmoni
och balans som ger styrka.
VISSA HUS OCH RUM GER OSS EN OLUSTKÄNSLA OCH VI FINNER INTE
VILA, ANDRA HUS GER DIG FRID, HARMONI OCH ENERGI.

VÅRA HEM ÅTERSPEGLAR SIG I VÅRA LIV OCH LIVET LEVER VI I VÅRA HEM.

God Feng Shui handlar om grundläggande
färger, material och naturens former, synliga
samt osynliga energier. Varje hus är unikt och
kräver sina mätningar och bedömningar både i
sin egen form och var de är placerade.

DET ÄR FENG SHUI.

