
Lotus Feng Shui
- indretning der gør en forskel

1-dags Lotus Feng Shui
Introduktionskursus

• Hør hvordan man skaber dynamiske, inspire-
rende omgivelser, der støtter dem, der lever og
arbejder i dem.

• Hør om hvordan andre med succes har brugt
feng shui og oplevet fremgang og vækst i deres
liv.

• Hør hvordan du kan bruge symbolik i dit hjem til
at få mere livsglæde.

Få masser af inspiration og idéer til, hvordan du selv 
kan skabe en bedre balance i din bolig og på din  
arbejdsplads. Kurset giver dig den mulighed.

Du vil i løbet af 1 dags meget intensiv undervisning 
blive introduceret til forskellige Feng Shui skoler og de 
principper Feng Shui bygger på.

På Workshoppen lærer du: 

• At indtegne Bagua på dit hjem efter
3-dørsporten. Bagua er et ottekantet symbol,
og det vigtigste symbolredskab ved udførel-
sen af Feng Shui.
Det opdeler dit hjem i 9 livsområder.

• Du får indsigt i, hvordan dine omgivelser
påvirker dig på godt og ondt og, hvordan du
bruger denne viden til at skabe positive foran-
dringer i dit hjem eller på din arbejdsplads.

• Du lærer om de 5 elementer og, hvordan du
arbejder med dem i dit hjem. De 5 elementer
relaterer her til farver, former og materialer i
dit hjem.

• Du får redskaber, der sætter dig i stand til at
arbejde bevidst med dit hjems indretning, så
dit hjem støtter dig i at nå dine mål og opnå
de ting, du ønsker dig i livet.

Kurset er for dig, der ønsker større bevidsthed omkring, hvordan du skaber harmoni i dit liv, hjem og firma. 

På billedet ses leder af Nordisk Akademi for Lotus Feng 
Shui Karin Jensen, der har undervist i Feng Shui i mere 
end 12 år. 

Nordisk Akademi for Lotus Feng Shui
Tlf.: 86 13 27 40 el. 28 34 96 33 * www.fengshui.dk * karin@lotusfengshui.dk
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1-dags Lotus Feng Shui 
Introduktionskursus

           Lørdage: d. 30. marts, 4. maj, 15. juni, 
3. august, 17. august - 2019

Tidsrum: 10:00 - 18:00

Sted: Nordisk Akademi for 
Lotus Feng Shui, 
Rosenkrantzgade 16 C, 8000 Århus C

Pris for private: kr. 990,-
Kursusafgiften på 990,- kroner skal være indbetalt 
inden kursusstart.

Bemærk! Du bedes ved tilmelding oplyse navn, 
adresse, telefonnummer og e-mail.

Prisen inkluderer eksklusivt kursusmateriale samt te, 
kaffe, frugt og kage.

Tilmelding til:
Nordisk Akademi for Lotus Feng Shui
v. Karin Jensen på mail: karin@lotusfengshui.dk
eller Tlf.: 86 13 27 40 Mobil: 28 34 96 33

Du er altid velkommen til at kontakte mig med 
spørgsmål.
Introduktionskurset giver dig mulighed for at fortsætte på uddannelsen til Lotus Feng Shui konsulent, men 
kan også tages uafhængigt af uddannelsen.

Læs mere om uddannelsen på www.fengshui.dk
Uddannelsen til Lotus Feng Shui Konsulent starter i Aarhus, Lørdag d. 14. september

Med venlig hilsen Karin Jensen
Nordisk Akademi for Lotus Feng Shui
www.fengshui.dk

Nordisk Akademi for Lotus Feng Shui
Tlf.: 86 13 27 40 el. 28 34 96 33 * www.fengshui.dk * karin@lotusfengshui.dk




