Workshop
Simon G. Brown i Århus,
18. - 20. Oktober 2014

Feng Shui i praxis
British Airways hovedkvarter i Parkland nær Heathrow, der huser over 3000 ansatte. British
Airways har med hjælp fra Simon G. Brown inkorporeret Feng Shui i designprocessen.

Nordisk Akademi for

Lotus Feng Shui

Internationalt anerkendt Feng Shui Ekspert og
bestseller forfatter gæster Århus
Simon G. Brown gæster for sjette gang Jylland, hvor han vil dele ud af sin omfattende
viden om Feng Shui for virksomheder og private. Vælg selv mellem 3 forskellige spændende
workshops eller deltag alle 3 dage.
Simon Brown er feng shui konsulent, healer og forfatter til mere end 17 bøger, hvoraf nogle
er blevet bestsellers. Hans bog Praktisk Feng Shui har solgt over 1 millioner eksemplarer over
hele verden.
Simon Browns kunder er store virksomheder som British Airways, Air France, Mulberry, Heron
International, Ellis Williams Architects, The Body Shop, med flere. I løbet af 2008 udarbejdede
Simon Brown en Feng Shui rapport for den engelske by Congleton. Feng Shui byplanen anses
for at være den første af sin slags i Europa og USA.

Simon Brown er formand for
The Feng Shui Society i England.
Han har gennem mere end 20
års arbejde med energi og Feng
Shui erhvervet sig en enorm
viden, som han rundhåndet
deler ud af I sin undervisning.

Nordisk Akademi for Lotus Feng Shui

Tel.: 86 13 27 40 el. 28 34 96 33
www.LotusFengShui.dk • karin@lotusfengshui.dk

Skab det liv du ønsker dig med Feng Shui.

Lidt praktisk:

3 dage med spændende workshops:

Simon Brown afholder workshoppen på
et klart og letforståeligt engelsk.

Workshop 1: Lørdag d. 18. Oktober.
Lær at bruge Feng Shui som et redskab til at forandre dit liv:
Lær hvordan du lægger Feng Shui energi kortet på dit hjem, tolker
det og finder ud af de bedste steder til at slappe af, arbejde og sove.
Denne dag lærer du, hvordan du mærker energi i mennesker og
hjem sammen med forskellige måder at ændre energi flowet i
dit hjem for at skabe mere harmoniske omgivelser. Den viden,
du erhverver dig, vil sammen med de praktiske øvelser sætte
dig i stand til at forandre atmosfæren i dit hjem, så den matcher
dine energimæssige behov bedre og støtter dig i at få succes i
livet. ( På denne workshop kan alle deltage uanset baggrund).

Sted:
Rudolph Steiner børnehaven Solhjem
Strandvejen 96
8000 Århus C
Tid: Hver dag fra kl. 10:00 – 18:00
Tilmeld dig 1, 2 eller alle 3 dage.
1985,Pris for 1 dag:
Pris for 2 dage:
3573,Pris for alle 3 dage:
4850,Workshop 2: Søndag d. 19. Oktober.
Brug Feng Shui som et redskab til at forbedre din forretning
og karriere.
På dette kursus vil vi udforske vores egen individuelle
energi og søge at erfare, hvordan energiskift indeni os
kan resultere i forskellige følelser og tanker. Herigennem
kan vi erfare, hvad slags indre energi flow vi behøver for
at få mest succes i livet. Når først vi har erfaret dette, kan
vi begynde at bruge de mange Feng Shui løsninger med
henblik på at tilpasse energien i vores hjem og på vores
arbejdspladser, så den konstant støtter os i at udleve vores
livsdrømme.
(På denne workshop kan alle deltage uanset baggrund).

Workshop 3: Mandag d. 20. Oktober.
Feng Shui for Erhvervslivet.
Denne dag får du indblik i, hvordan Simon arbejder med
arkitekter og designere på forskellige high profile
projekter. Disse projekter vil indbefatte BA Watersides
hovedkvarter, Air France/ADP Paris Terminal, The Body
Shop, Boa Vista passager Terminal, Ellis Williams
Green office og byen Congleton. Deltagerne
er velkomne til at medbringe tegninger og
præsentationer af projekter, som de arbejder på,
med henblik på diskussion og for at se, hvordan
Feng Shui kan anvendes. (Denne workshop
henvender sig primært til arkitekter, designere og
erhvervsfolk, uddannede Feng Shui konsulenter og
elever på uddannelsen til Lotus Feng Shui konsulent).

For virksomheder tillægges moms.
Udover undervisningen er
følgende med i prisen:
Frokost, Kaffe, te, frisk frugt og isvand
Certifikat for deltagelse i workshoppen
underskrevet af Simon G. Brown.
Bøger:
Det vil være muligt at købe Simons
bøger under workshoppen. Betaling kan
foregå med kontanter.
Tilmelding: på telefon 86 13 27 40,
mobil 28 34 96 33 eller på karin@
fengshui-wisdom.dk
Efter tilmelding fremsendes faktura.
Når indbetalingen af workshopafgiften
er registreret, er du sikret en plads på
workshoppen. Optagelse foregår efter
først til mølle princippet.
Ved tilmelding til workshop 1 og
2 inden d. 1/8 modtager du et
signeret eksemplar af en af Simon
Browns populære bøger. Vælg
selv mellem hans nyeste bog Feng Shui
Life Coach eller bogen Feng Shui for
Business.
Arrangør: The Wisdom of Feng Shui &
Nordisk Akademi for Lotus Feng Shui

