Ogarniamy swoje mieszkanie

Z wstępu: Wiele osób pragnie żyć w harmonii, pamiętając, że feng shui pomaga
wspierać nasze dążenia. Część osób zamawia profesjonalną konsultację. Ale są też
osoby, które lubią wyzwania i chciałyby popróbować swoich sił w tym zakresie. Nie
chcą zostać zawodowymi konsultantami, więc niepotrzebne im są drogie kursy.
Wiele osób nie interesuje się szczegółami, nie marzy o tym aby się dowiedzieć jak
się sporządza wykresy czy jak się tłumaczy różne zjawiska. Te osoby chcą po
prostu ogarnąć swoje mieszkanie, zabezpieczyć się przed złym wpływem energii i
może „podkręcić” nieco pomyślność. Dla tych właśnie osób przeznaczony jest ten
kurs.
Nie ma tu rozległych teoretycznych wyjaśnień i kluczy do rozumienia zawiłości feng
shui. Są za to proste odniesienia i szybkie w zastosowaniu tabelki, dzięki którym
prawie każdy laik będzie mógł choć trochę poprawić sobie swój los.
I o to chodzi. Im więcej szczęśliwych ludzi, żyjących w zdrowym otoczeniu – tym
lepiej dla wszystkich.
Czyli ten kurs jest czymś co można określić jako „Zrób to sam” albo „Pierwsza
pomoc”. Jeśli chcesz wiedzieć dlaczego i masz sporo pytań – zapraszam na kursy
z serii Basic. Jeśli temat tak Cię wciągnął, że zamierzasz pomóc też krewnym i
znajomym albo uczynić z tej pasji swój zawód – zapraszam na kursy Professional.
Jeszcze jedno: istnieją bardziej skomplikowane przypadki, które będą mimo
wszystko wymagać fachowej porady. Ten kurs nie ma na celu zastąpić całkowicie
konsultanta. To jest bardziej taka aspiryna, którą próbujesz się wyleczyć na
początku przeziębienia. Jednak gdy nie ma poprawy albo sprawy zaczynają iść w
złym kierunku – idziesz do lekarza. Tu jest tak samo. Większość mieszkań i domów
da się ocenić w miarę łatwo. Gdy jednak masz mieszkanie ze skomplikowaną
przeszłością i w ciągu lat było tam wiele zmian a projekt jest zawiły – możesz sobie
nie poradzić. Podobnie w przypadku gdy nie da się jednoznacznie określić
kierunków – coś wypada na granicy dwóch kierunków na przykład.
Wiedza feng shui jest skomplikowana i konsultanci zgłębiają ją przez wiele lat. Po
przeczytaniu

jedynie

tego

opracowania

niestety

nie

masz

szans

zostać

konsultantem; do tego trzeba dalszej nauki. Masz jednak szansę poznać lepiej
swoje mieszkanie i może nawet poprawić swój los.

Zatem do dzieła. Bierzesz byka za rogi i ogarniasz mieszkanie.
Pomogę Ci w tym!
Możesz też zajrzeć do mojej grupy na Facebook i tam znajdziesz również wiele
interesujących informacji. Możesz też zadać pytanie, jeśli coś jest niejasne w tej
książce. Zajrzyj tutaj: https://www.facebook.com/groups/Myfengstyle/
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