
Curs teòric i pràctic per ordenar la teva casa a través del Feng Shui. 
 
 
Porta el planell de casa teva i viu una experiència de creixement personal a través d'ordenar la 
teva casa. 

 
 
24 de setembre del 2021, presentació a les 19h 
Inici del curs, 1 d'octubre de les 18h a les 20h  
                         2 d’octubre de les 10h a les 13h 
 
 
Aquest curs t'ajudarà a: 

• Deixar anar el que ja no necessites, 
• Ordenar els espais, armaris i calaixos, 
• Transformar la teva llar, 
• Decorar la teva llar introduint colors, textures, formes i elements per embellir els 

espais, 
• Potenciar la teva vida, personal, laboral i relacional. 

Tot segons les premisses del Feng Shui, disciplina que es basa en ordenar els espais per 
millorar la nostra vida. 
  
Els beneficis d'aquest curs estan orientats a: 

• Viure amb simplicitat, 
• Ser minimalistes, 
• Cuidar i estimar tots els objectes que tenim, 
• Viure en espais ordenats, 
• Ensenyar als nostres fills a responsabilitzar-se de les seves pertinences, 
• Ajudar al medi ambient no consumint innecessàriament, 
• Millorar la nostra organització diària, 
• Millorar en benestar personal, 
• Canvis a nivell exterior que repercutiran en el teu interior, 
• A través de l'ordre de la casa potenciaràs la teva vida en tots els aspectes, deixaràs el 

caos per orientar-te cap a la màgia de la vida. 

I què farem en el curs? 

Porteu els planells de casa vostra que farem els canvis necessaris, cadascú segons les seves 
possibilitats, per viure en un espai sà, ordenat i bell, adaptat a les nostres necessitats actuals, 
que ens beneficiï en la nostra vida personal, laboral i relacional. 
 
 

Mòdul 1: 

• Neteja de l'espai. 
• Donem el que ja no necessitem. 
• Què és el Feng Shui i com l'adapto a casa meva. 



• Els 5 elements: aigua, fusta, foc, terra i metall. 

Mòdul 2: 

• El mapa bagua i les diferents orientacions de la casa, despatx, oficina, negoci o 
empresa. 

• Ordenem els espais: dormitori, cuina, entrada i altres, a través de les zones de poder. 
• Minimalisme; què necessito realment en aquests moments de la meva vida? 

Mòdul 3: 

• El número Kua personal. 
• El Feng Shui psicològic. 
• Faig les modificacions pertinents a casa meva amb l'ajuda dels cinc elements i els cicles 

de nutrició i control, el yin i el yang. 

Mòdul 4: 

• La decoració a través dels elements. 
• El Feng Shui de les Estrelles: com potencio els meus espais perquè em beneficiïn en la 

meva vida personal, laboral i relacional. 

 
 

 

 


