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Den här boken är en praktisk handledning i hur du får in lycka, hälsa,
välstånd och goda relationer i ditt hem, i din familj och på jobbet.

Stora boken om Feng Shui lär dig urgamla metoder från orientens
värld av Feng Shui och från de europeiska och skandinaviska

traditionerna, samtidigt som den för in dem i den vardagliga världen
och i det verkliga livets språk.

· Röj din oreda, fysiskt och känslomässigt.

· Arrangera dina rum och möblemang så att goda energier
flödar in i ditt hem och liv varje dag.

· Lär dig använda blommor, kristaller, rökelse, ljud, ljus och
dina favoritprydnadssaker för att på ett naturligt sätt ge lugn

och helande till dig själv, dina husdjur och din familj.

· Balansera energierna i olika rum och delar av huset för att
förhindra gräl, stress och lyfta bort tungsinne.

· Gör dig av med dåliga vibrationer och negativa krafter från
ditt hem och marken de kommer ur.



· Skapa en harmonisk trädgård, både inomhus och ute för att
attrahera hälsa och välstånd till dina ägor.

· Lär dig enkla dags och veckorutiner för att hålla ditt hem,
familj och arbetsplats stressfri och produktiv.

När du lärt dig alla hemligheterna i denna bok, kan du dessa och
många fler sätt att göra ditt liv och hem glädjefyllt och fridfullt
genom att använda vad du redan har runt om i ditt hem på ett

speciellt och anmärkningsvärt enkelt sätt.

Cassandra Eason har arbetat med energier i nästan tjugo år och har
skrivit böcker i England och Amerika om hur man får harmoni i sin

vardagliga värld.
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