Курс по

Фенг Шуй
Летящи звезди
SAN YUAN

Курсът обхваща Цикли на времето във Фенг Шуй: Въведение в принципите на

летящите звезди. Цикли на времето. Смяна на периодите и
смяна на качеството на енергията в различните периоди.
Двaдесет годишни периоди, годишни и месечни цикли.
Влияние на звездите. Видове звезди. Позитивни и
неблагоприятни енерги ни влияния. Изчисляване на звездите.
Хороскоп на дома според различните периоди и различните
посоки. Как се използват звездите. Активиране на
позитивните и лечение на негативните енерги ни влияния.
Смяна на периода на сграда или част от сграда.
Особени случаи. Комбинации от звезди. Лична звезда
пазител. Комбинации от звезди за различните стаи от дома:
вход, антре, спалня, дневна, кухня.
Годишни влияния. Негативни аспекти на времето: Tai sui
(Гранд Дюк), Sui Poh, San Sha (3 killings), 5 yellow. Годишен
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хороскоп. Учебни казуси. Приложение на San Yuan.

Участниците в
курса

Фенг Шуй
летящи звезди

Цената включва

ще получат съществени познания, необходими за
прилагането на Фън шуй в собственото им пространство –
дома или офиса и ще придобият информация как да
засилят най-съществените фактори в дома си, които им
оказват влияние и как да подтиснат негативните. Летящите
звезди са една от на -големите и дълго пазени тайни на
фенг шуй, без които приложенето му е невъзможно.
Такса за участие, учебни и работни материали, една
безплатна консултация от водещия върху личен жилищен
план, сертификат да участие.
Този семинар е отворен за всички. За участие в него не се
изискват предварителни знания или умения.

Допълнителна
Информация

Водещата Росица Георгиева е преподавател, водещ,
консултант, изследовател, ученичка на Мери Даймънд
(международно признат фенг шуй майстор и участник във
филма „Тайната“), и на Яп Чен Ха – един от седемте
де стващи фенг шу гранд ма стори в света. Придобила е
обучението си в Сан Диего, САЩ, Париж, Франция и Куала
Лумпур, Малайзия в Яп Чен Хай Академи лично от майстор
Яп и неговият син Бо Чу. Практукува активно фенг шуй от 2007
година и има реализирани над 350 фенг шуй проекта в
България, Гърция и САЩ. Тя ще сподели своя личен опит и
знания в това древно изкуство, примери от практиката си и
практиката на своите учители.

Провеждане

Кога: 3 и 4 Април (събота и неделя) 10.00 – 18.00ч.

Фенг Шуй

Къде: гр. София, ул. Тулча N.46, ет. 2 над партер

летящи звезди

Цена: 500 лв.
При ранно плащане с предплащане на 50% от сумата:
до 19.03.2021г. - 460 лв.
За желаещите да повторят курса цената е 280лв.
За записване и регистрация:
+359 892 604241 Росицa - Email: rositsa@spaceandrituals.com
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