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10 Praktycznych Zastosowań Tradycyjnego Feng Shui w Twoim 

domu i firmie 

czyli o tym JAK MOŻE BYĆ JESZCZE LEPIEJ W TWOIM ŻYCIU PRYWATNYM I 

ZAWODOWYM 

oraz JAK SKUTECZNIE POLEPSZYĆ SWOJE RELACJE, ZDROWIE I SYTUACJĘ 

FINANSOWĄ 

dzięki starożytnej nauce której zasady stosują nowoczesne firmy:  

Google, IBM, Microsoft, Nokia, Mc Donald's, Volvo...i wiele innych firm oraz osób 
prywatnych na całym świecie. 

Nie szukaj czterolistnej koniczyny – stosuj zasady Feng Shui :) 

 

 

 

 

Wszystkie prawa zastrzeżone.  
Żadna część tej publikacji nie może być powielana, rozpowszechniana, dystrybuowana ani przekazywana w  

jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, w tym kopiowanie, nagrywanie lub inny sposób mechaniczny lub 

elektroniczny bez uprzedniej pisemnej zgody wydawcy są niedozwolone.  
Wyjątek stanowią: upublicznianie krótkich cytatów zawartych w cudzysłowie w celu udzielenia opinii oraz inne 

niekomercyjne zastosowania dozwolone przez prawo autorskie. 



O autorce 

Nazywam się Paulina Gasiun. Od 2002-2015 
roku pracowałam jako architekt wnętrz, a od 
2013 roku również jako konsultant Tradycyjnego 
Feng Shui. Moja działalność przekształciła się 
jednak po 2015 roku już tylko w sztukę aranżacji 
wnętrz metodą Tradycyjnego Feng Shui. 
Odtąd czynnie praktykuję i  pogłębiam wiedzę z 
zakresu tej starożytnej nauki o człowieku, 
wpływie sił przyrody, czasu i przestrzeni na jego 

życie, o jego świadomości, rozwoju i naturalnej potrzebie życia w harmonii. 
Stworzyłam stronę internetową http://www.paulinagasiun.com na której dzielę się wiedzą na 
temat Feng Shui oraz moją twórczością artystyczną. 
Dzięki odkryciu Feng Shui przewartościowałam całkowicie moje podejście do kreowania 
przyjaznej i wspierającej przestrzeni, propagując przesłanie tej starożytnej nauki i pomagając 
polskim firmom/przedsiębiorcom oraz osobom prywatnym w budowaniu zdrowych relacji, 
polepszaniu zdrowia i samopoczucia w przyjaznej przestrzeni ich biur, domów i mieszkań. 

 
Zapraszam do współpracy osoby, które oczekują zmiany w swoim życiu, swojej przestrzeni, 
potrzebują zharmonizować środowisko w którym żyją, lepiej zrozumieć pewne przyczyny, które 
spowodowały dyskomfort lub chaos w życiu. Staram się aby przestrzeń pracy i życia zaspokajała  
potrzeby użytkowników/mieszkańców oraz była funkcjonalna a wszystkie elementy 
wyposażenia oraz kolory tworzyły w niej harmonijną, estetyczną całość, napełniały wnętrze 
dobrą i wspierały ludzi. 
Moja praca jest jednocześnie pasją którą chcę się dzielić i dzięki której mogę pomóc w 
niełatwym zadaniu wykreowania własnej lub wspólnej przestrzeni życiowej/biurowej.  
Zapraszam na mój  fanpage : Feng Shui – Nauka o Człowieku w Czasie i Przestrzeni na którym 
propaguję sztukę Feng Shui. 

 

Paulina Gasiun tel 

606219299 
e-mail: fengshui@paulinagasiun.com www.fengshui.paulinagasiun.com 
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http://www.paulinagasiun.com/
https://www.facebook.com/FENG-SHUI-Nauka-o-Człowieku-w-Czasie-i-Przestrzeni-1410288905917345/timeline/?ref=hl
http://fengshui.paulinagasiun.com/
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Firmy oraz osoby prywatne, które zaufały moim metodom pracy jako Konsultanta 
Tradycyjnego Feng Shui: 

Fengshui w biznesie wydawało się być czymś dziwnym i niezrozumiałym.  
Paulina Gasiun wykonała jednak szczegółową analizę mojego biura i mieszkania. Byłam zaskoczona wynikami tej 

analizy i tym jak bardzo marnuje się niewykorzystaną lub źle wykorzystaną przestrzeń w moich nieruchomościach. Od 

razu wprowadziliśmy sporo zmian które zaproponowała mi Paulina. Do dziś nie mogę wyjść z podziwu jak Paulina 

wpadła na pomysł aby w naszej skromnej 65-metrowej przestrzeni biura zmieścić aż tyle nowych rzeczy i tak 

pomysłowo wszystko poukładać. Teraz i mieszkanie i biuro wydaje się być większe, bardziej poukładane, spójne z nami 

a przestrzeń biurowa w 100% na siebie pracuje.  

Jestem bardzo wdzięczna Paulinie za poznanie mnie z tematem Fengshui. Uważam ze każda firma która posiada biuro 

lub jakąkolwiek inną przestrzeń biznesową powinna sprawdzić jak dzięki wiedzy Fengshui może jeszcze efektywniej z 

niej korzystać.  
Polecam z czystym sumieniem - jeśli macie swoje biuro i chcecie zarabiać więcej - kontakt z Paulą obowiązkowy!  

Dorota Mastalska – Skrzydła Sukcesu www.skrzydlasukcesu.pl 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Kochana Paulinko, bardzo dziękuję! Polecam i będę polecać. 
Dzięki Twoim działaniom i podpowiedziom czuję się bardziej "u siebie" i o to przede wszystkim chodzi. Efektem Twojej 

pracy nad moim domem i miejscem pracy jest między innymi to, że teraz chcę być właśnie tu gdzie jestem i stąd 

pracować. Postawiłam na siebie przy okazji tych paru zmian w mieszkaniu i efektem tego są dalsze zmiany tzw. 

życiowe. To już się dzieje. 

O pewnych praktycznych zmianach w ogóle bym nie pomyślała, a Ty trafiłaś w sedno. Mimo oporów przeniosłam cały 

mój gabinet tam, gdzie zasugerowałaś i co się okazało? Wszyscy czują się z tym znacznie lepiej: ja (jak mogłam do tej 

pory pracować gdzie indziej..?), klienci (których od poprzedniego miesiąca jest tu coraz więcej i więcej...) i na pewno 

domownicy. 

Feng shui okazało się jedną z najlepszych inwestycji w mieszkanie, lepszą niż projektant wnętrz, przede wszystkim 

jednak jest to długoterminowa inwestycja w siebie. Nie każdy z niej skorzysta, nie każdy będzie mógł, ale niektórzy tak, 

i potem sami sobie będą mogli podziękować.  

Magdalena Żesławska – Alchemia Ciała www.alchemiaciala.com 

 

Jeśli chcesz poczuć się u siebie w domu jak w bezpiecznej przystani, którą znałeś od zawsze... 
Jeśli chcesz pójść na zakupy z kimś, kto wydaje się znać Twoją duszę i gust, jakby był Tobą...  
Jeśli wiesz, że coś w Twoim domu nie do końca oddaje Twoje zamiary... śmiało zaproś Paulinę Gasiun! Współpraca z tą 

kobietą to przyjemność i doskonała przygoda odkrywania jak może być jeszcze lepiej.  
Poświęci Ci tyle czasu, ile potrzeba, aby ustalić opcje najzdrowsze, najbardziej komfortowe i najbardziej zgodne z 

estetyką Twojego wnętrza. A potem na pewno nie zapomnisz polecić jej innym :)  

Izabela Kopaniszyn – Instytut Nelumbo www.nelumbo.pl 

 

Chciałabym bardzo gorąco podziękować za wkład i poświęcenie czasu oraz niezwykłe odwiedziny ! 
Moje dziewczyny myślały że mamy kontrolę z PIPu ;) Super sprawa polecam gorąco!  
Dorota Sikora – Kancelaria Podatkowa ANDRIA 

http://www.skrzydlasukcesu.pl/
http://www.alchemiaciala.com/
http://www.nelumbo.pl/
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Cel tego Poradnika 

Ten Poradnik trafił do Ciebie, ponieważ jesteś gotowy/a na pozytywne zmiany w swoim życiu i sięgasz po to co 

najlepsze i skuteczne. Gratuluję Ci. 

Od tej chwili zaczyna się Twoja przygoda z Psychologią Przestrzeni a dla mnie jest to okazja aby podzielić się z Tobą 

najlepszą wartością, dzięki której ludzie zaczynają zmiany w swoim życiu i przestrzeni 

Moją misją i celem tego Poradnika jest propagowanie przekazu mądrości Feng Shui i udzielanie praktycznych 

wskazówek, dzięki którym sam/sama wpłyniesz na pozytywne zmiany w życiu prywatnym i zawodowym.  

Czy w Twoim życiu są ważniejsze rzeczy niż Twoje i Twoich bliskich zdrowie, dobre relacje i spełnienie zawodowe? 

 
Dla kogo jest ten Poradnik?  

Jeśli chcesz wiedzieć czym jest prawdziwe Feng Shui, planujesz budowę lub remont domu, biurowca, jeśli urządzasz 

biuro, hotel, restaurację, mieszkanie lub dom, planujesz przeprowadzkę  i nie wiesz jaka przestrzeń wspiera Ciebie i 

Twoje działania, czy jest to dobry moment na inwestycję, zmianę pracowników lub strategii w firmie… po prostu 

przeczytaj ten eBook i upewnij się czy narzędzia Feng Shui mogą zaspokoić Twoje potrzeby. 

Jakby to było gdybyś zdecydował/ła, że właśnie Tu i Teraz jesteś już gotów/gotowa na zmianę na lepsze?  
Od czego byś zaczął/zaczęła? 
Którą sferę życia byś chciał/ła wzmocnić: Zdrowie? Relacje? A może finanse? 
Jeśli wybrałaś/łeś którąś z tych trzech wartości to właśnie dla Ciebie jest ten Przewodnik. 

Wiesz dlaczego tak bardzo chcę podzielić się z Tobą tą starożytną wiedzą? Bo przekazana w odpowiedni sposób staje 

się dostępna i możliwa do zastosowania od zaraz, dla każdego.  
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I jeszcze jedno – ta wiedza i stosowanie jej zaleceń daje wymierne efekty tak szybko, jak szybko ją zastosujesz. 

Czy nadal więc zastanawiasz się na co Ci to Feng Shui i czy aby dla Ciebie? 

Nie ma takiej osoby na świecie która nie chciałaby czuć się dobrze, otaczać pięknymi rzeczami, zawierać wartościowe 

znajomości, mieszkać w komfortowej przestrzeni, pracować i wypoczywać w przyjaznym środowisku. 
Oczywiście marzenia warto jest mieć, ale czy nie lepiej dostać narzędzia i zastosować je w taki sposób aby 

zsynchronizować się z przestrzenią, która dosłownie „pracuje” dla Ciebie w każdej chwili? 

Na pewno lubisz czuć wsparcie. A wiesz, że nie tylko możesz je dostać od ludzi i zwierząt? Wszystko czym się otaczasz 

może Cię wspierać lub nie. 

Czy bywa tak, że wracasz bardzo zmęczony/a z pracy, biura i nie masz już siły na żadną inną aktywność? A może 

nawet budzisz się rano i pierwszą Twoją reakcją jest odbiór sygnału od zmęczonego ciała po całej nocy 

„wypoczynku”? 
A może często czujesz rozdrażnienie z niewiadomej przyczyny?  
Nachodzą Cię negatywne myśli, zaczynasz narzekać a Twoje złe samopoczucie daje się także odczuć innym ludziom w 

najbliższym otoczeniu? Niektórzy moi klienci nawet nie mieli ochoty wracać z pracy do domu, tak źle się czuli w swojej 

prywatnej przestrzeni! 
Jak oceniasz stan swojego zdrowia? Jako wspaniały, średni, mierny czy już się nad tym nie zastanawiasz i tylko ze 

smutkiem wzdychasz? 

Wiesz co? Zostaw wszystkie wymówki, ponieważ to właśnie Ty tu i teraz możesz zdecydować o zmianie jakości 

swojego życia i obserwować pozytywne rezultaty. Z radością pomogę Ci w tej zmianie. 
Ja także przechodziłam przez wiele życiowych doświadczeń aby nareszcie zrozumieć, że są sposoby z których można 

korzystać i są ludzie, dzięki którym lepiej zrozumiesz przyczynę swoich niepowodzeń i będziesz mógł/ła je świadomie 

zmienić. 

Po prostu zaufaj. Cóż bardziej Cię przekona niż starożytna wiedza na której filarach wyrosło imperium gospodarcze 

Chin oraz największe biznesy światowe a miliony ludzi cieszy się z każdego dnia życia w pozytywnej energii ich 

prywatnych wnętrz? 

 
Dla kogo nie jest ten Poradnik? 

Każdy z nas ma prawo żyć szczęśliwie i dostatnio oraz realizować swoje najśmielsze plany.  

Niestety wymaga to czasem czegoś więcej niż położenia gadżetu w jakimś miejscu.  
Istnieje powszechne przekonanie, że Feng Shui jest jak czarodziejska różdżka i po wizycie konsultanta możemy 

spodziewać się szybkiego bogactwa i rozwiązania wszystkich gnębiących nas problemów. Najlepiej, gdybyśmy 

oczywiście nic nie musieli w tym celu robić...  

Jeśli więc nie zamierzasz nic zmieniać w swoim życiu i pracy lub liczysz na to, że samo się zrobi, ten Przewodnik nie jest 

da Ciebie. 

Wg starożytnych, nasz los składa się z trzech wpływów : 

- Szczęścia Niebiańskiego (przeznaczenie, geny, dziedzictwo - coś czego „nie możemy” zmienić) 

- Szczęścia Ziemskiego (Feng Shui, środowisko - tu mamy pole do popisu) 

- Szczęścia Ludzkiego (dieta, ćwiczenia, styl życia, medytacje, nasze wybory) 

Widzisz więc, że samo Feng Shui tylko w około 30 procentach oddziałuje na nasz los, reszta jest w Twoich rękach i 

pracy nad poszerzaniem Twojej świadomości. 
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Co zyskasz dzięki temu Poradnikowi 

• Całkiem nowy sposób patrzenia na przestrzeń w której mieszkasz, pracujesz, wypoczywasz.  
• Wiedzę, która pozwoli Ci na lepsze zagospodarowanie wnętrza w taki sposób aby „wycisnąć” z niego  jak 

najwięcej możliwości dzięki którym będziesz czuć się lepiej, zyskasz siły witalne i polepszysz relacje z ludźmi. 
• Wiedzę jak to robią inni, czyli firmy które od lat czerpią korzyści ze stosowania zasad Feng Shui: GOOGLE, 

IBM, NOKIA, MICROSOFT, ALIANZ BANK, MC DONALD'S...oraz wiele innych dużych i mniejszych firm czy 

osób prywatnych.  
• Możliwość podzielenia się swoją wiedzą z najbliższymi Ci ludźmi. 

Pamiętaj, że zmiany i efektywne rozwiązania, które mogą zmienić Twoje życie i wzmocnić środowisko pracy, relacji, 

harmonii i dobrobytu nie muszą być zawsze trudne i kosztowne. Jedynym trudem jest często tylko...chcieć je 

zastosować. 

 

Foto: siedziba Google w Irlandii źródło: 
internet   
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Zacznijmy od tego czym nie jest Feng Shui 

 

No właśnie! Jeszcze kilka lat temu sama myślałam w zupełnie inny sposób od feng shui. 
Okazało się, że znałam tzw. „zachodnie feng shui”, które jako doświadczonemu projektantowi wnętrz wydawało się … i 

słusznie, jakąś modą rodem z kultury orientu, z mnóstwem często kiczowatych gadżetów, zapełniających półki i 

wszelkie inne meble. 
Zachodni sposób postrzegania świata częściowo przyczynił się do powstania fałszywego feng shui. Uznano, że ludzie 

zachodu lubią, gdy wszystko jest poukładane i uporządkowane, że muszą rozkładać na części, muszą nazywać. 
Chcą wszystkiego więcej, lepiej, natychmiast. Dlatego właśnie feng shui na zachodzie zostało ustandaryzowane wg. 

odrębnych składników aspiracji życiowych bogactwa, kariery, wiedzy. 
Aktualnie w sprzedaży można znaleźć różnorakie produkty, takie jak bardzo popularne dzwonki wietrzne, żółwie, 

chińskie monety, smoki i wiele innych gadżetów, obiecujących zmiany na lepsze. 
Nie ma nic gorszego niż kupowanie czegokolwiek tylko dlatego, że jeden z tzw. „ekspertów” zalecił Ci to dla "ochrony" 

lub "wzmocnienia" energetycznego. To jedynie strata pieniędzy. 

Feng Shui nie da Ci czarodziejskiej różdżki za pomocą której wyczarujesz natychmiastowy sukces, fortunę, 

przyciągniesz idealnego partnera/partnerkę i staniesz się tryskający /tryskająca zdrowiem bez jakiegokolwiek wysiłku i 

zmian w swoim życiu. 
Nic samo się nie zrobi, można jednak dokonać cudów w sprzyjających warunkach, a wkład Twojej energii w poprawę i 

zmianę jest niezbędny. Pamiętaj, że gotowość na przemianę wewnętrzną przekłada się na szybszy efekt zewnętrzny. 

Zachodnie feng shui czy inaczej - 'new age feng shui' ma się nijak do tradycyjnego feng shui, ukierunkowanego na 

indywidualne potrzeby konkretnego człowieka wraz z jego unikalnym potencjałem energetycznym, ukierunkowaniem 

zawodowym, talentami i całą historią jego życia, także duchowego.  

A oto jeden z gadżetów. „Żaba obfitości” . Chińczycy go uwielbiają, ale to jest element ich kultury. 
Jeśli Ci się podoba, nic nie stoi na przeszkodzie aby ją mieć i nadać jej znaczenie jakie uważasz. 
Nie licz jednak, że ta śliczna ropuszka stanie się generatorem Twojej fortuny ;) 
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Czym jest Tradycyjne Feng Shui 

Tradycyjne Feng Shui to nie jest prosty system oparty tylko na tzw. „siatce bagua” wyznaczającej 
rejony korzystne dla zaspokajania poszczególnych potrzeb ludzkich, takich jak bogactwo, kariera, 
miłość, zdrowie itd... 

Feng Shui w swojej pierwotnej formie, którą znamy dzisiaj, zostało ukształtowane w Chinach ok. 

2000 lat temu. Narzędzia i metody, które są tu wykorzystywane mają ok. 4000-6000 lat. 
To prastara wiedza o wpływie energii (zwanej „Qi”) przestrzeni na człowieka, to wiedza o tym, co 

jest niekorzystne dla człowieka w danej przestrzeni i jak chronić się przed tym, a także o tym, co 

jest korzystne dla człowieka i jak to wykorzystać.  
Nauka ta wywodzi się z obserwacji praw natury (Ziemi) i astrologii (Nieba) oraz wpływie jaki wywierają ich energie na 

człowieka.  

Feng (wiatr) Shui (woda) to świadomość przepływu i skupiania się energii w danej przestrzeni, otwartej lub 

zamkniętej. 

Klasyczne Feng Shui patrzy na przestrzeń w sposób holistyczny: na jej Ciało (Di), Umysł (Ren) i Ducha (Tian). Łączy 

elementy astrologii i astronomii, geologii, fizyki, matematyki, filozofii i intuicjonizmu. 

 



 

Zasady Feng Shui: 

1 Zasada  PIĘCIU ŻYWIOŁÓW - OGIEŃ, ZIEMIA, METAL, WODA I DRZEWO 
– symbolizuje cechy Qi, które zmieniają się w czasie. Istnieje pięć żywiołów (elementów), które stwarzają 

wszystko co istnieje w sferze nieba, ziemi i człowieka. 
Każdy żywioł ma swój potencjał qi (odpowiadający mu kierunek magnetyczny, kolor, pora roku, smak, 

tendencja, kształt (np. mebli, budynku, ) i oddziałuje na swój sposób na pozostałe żywioły. 

Pięć żywiołów przypisanych jest również najważniejszym narządom, zmysłom i częściom ludzkiego ciała a także 

emocjom. W naturze i systemie feng shui występują trzy cykle oddziaływania na siebie żywiołów: cykl tworzenia, cykl 

kontroli i cykl osłabiania. 
Ustalenie właściwego środka zaradczego i wybór odpowiedniego czynnika przeciwdziałającego są kluczem do 

przywrócenia równowagi w przestrzeni w której żyjemy.  

 

2. Zasada YIN i YANG - PRZECIWIEŃSTWA RZECZYWIŚCIE SIĘ PRZYCIĄGAJĄ  

Koncepcja yin i yang jest drugą zasadą feng shui. 
Wspólnie Yin (czarny, zasada bierności) i Yang (biały, zasada aktywności) reprezentują najważniejsze prawo natury- 

stałą i nieprzerwaną zmianę - dwie podstawowe siły energii zwanej Qi.  
Wszechświat i wszystko co się w nim zawiera, oscyluje od narodzin do śmierci w pięknym tańcu przeplatającej się i 

łączącej energii, w harmonijnym zjednoczeniu. 
Nic nie jest pełne, ustalone czy absolutne. 
W energii yin (żeński aspekt) jest zalążek yang (męski aspekt), tak jak w najszczęśliwszym dniu jest odrobina smutku a 

w najsmutniejszym dniu nadzieja. 

My, ludzie Zachodu jesteśmy zorientowani na yang. Ciągle przedkładamy męskość nad kobiecość, rozum nad 

intuicję, odrębność nad integrację, wydawanie nad oszczędzanie i pośpiech nad spokój. Zasada yin i yang jednak 

uczy, że nasza "yangowość" obróci się ostatecznie w yin gdyż wszystko we wszechświecie dąży do równowagi.  
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Podsumowując - celem Feng Shui jest znalezienie równowagi między przepływem a skupianiem energii - w takim 

stanie człowiek może właściwie oddziaływać ze środowiskiem. 

Ideałem jest stan harmonii, w którym człowiek otrzymuje wsparcie ze strony otaczającej go przestrzeni, którą potrafi 

tak zaaranżować, aby efektywnie pracować i odpoczywać.  

Ważne! 
Feng Shui będące niegdyś tajemną wiedzą starożytnych Chin (ok. 3000 lat temu) dostępną tylko dla cesarza i jego 

dworu, przyczyniało się do rozrostu gospodarki i zbudowania imperium, dzięki któremu Chiny są dziś w czołówce 

gospodarczej na świecie! 

 
Foto: Pekin źródło: internet 

 
Foto: Hongkong źródło: internet 
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Jedną z fundamentalnych zasad Feng Shui jest stworzenie miejsca 

• bezpiecznego 
• komfortowego 
• obejmującego 

Model Feng Shui - Obejmowanie - gromadzenie Qi - gromadzenie energii 

 

 

Shenzen w Chinach. Idealny model FS – 'obejmowanie' źródło: google 

maps 
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Feng Shui w biznesie 

Współcześnie, narzędzia Feng Shui  i zastosowane dzięki nim zmiany pomagają wielu przedsiębiorcom i osobom 

prywatnym. 
Czy wiesz, że ta nauka jest bardzo popularna na całym świecie? Dlaczego? Ponieważ jest bardzo skuteczna i daje 

praktyczne wskazówki, często łatwe do natychmiastowego wdrożenia. 

Zastanawiasz się dlaczego niektórzy ludzie prowadzący firmy odnieśli sukces finansowy i stali się gigantami biznesu? 
Microsoft, Nokia, IBM, Volvo, BP, McDonald, Alianz Bank, Google, banki, hotele i firmy w Hong Kongu...i wiele 

innych znanych lub mniej znanych firm na całym świecie regularnie korzysta z usług projektantów i konsultantów 

tradycyjnego Feng Shui. 

Feng Shui to nie tylko ściany, ich kolor oraz wyposażenie ale również to wszystko, co tworzy aurę, atmosferę danego 

miejsca: odpowiednia lokalizacja, sposób podejścia do klienta, profesjonalizm, strategia marketingowa, logo, 

ergonomia miejsca pracy. To subtelne energie Natury, energie Ziemi i Nieba (czasu), a także światopogląd i 

świadomość osób związanych z tym miejscem. 

Nadszedł czas aby Feng Shui stała się popularna w Polsce.  
Czy jesteś gotów/gotowa, aby jej zaufać i w zamian dostać najlepsze? 

 

Zaczynamy! 



 

10 Praktycznych Porad i Zastosowań Tradycyjnego Feng Shui 

#1 Metoda obserwacji 

 

Stań w swojej przestrzeni mieszkania lub biura i rozejrzyj się. 
Ono zawiera esencję Ciebie: Twój zapach, fakturę materiałów i kolory które lubisz, przedmioty, które są Ci bliskie i 

potrzebne. 
Te wszystkie rzeczy niezbędne i zbyteczne które tworzą Twój i tylko Twój klimat. 
Wciąż i wciąż powtarzam wszystkim aby dokładnie rozejrzeli się w swojej przestrzeni, z uważnością. Ta przestrzeń 

nam pokazuje dokładnie stan w jakim się znajdujemy, ten stan wewnętrzny będący odbiciem tego co na zewnątrz. 
Czy jesteś wciąż "w drodze" czy zaskorupiałeś/łaś w graciarni swoich "niezbędników", czy też odprężasz się na swojej 

kanapie wdychając subtelny zapach swojej przestrzeni i nie ma niczego co by Cię przytłaczało, powodowało irytację 

lub niepokój?.  
To co do Ciebie w tym momencie dociera, wszystkie emocje, które towarzyszą takim chwilom refleksji to dla Ciebie 

cenna informacja o Tobie samym/samej. 
Czy chcesz coś zmienić czy zostawisz tak jak jest i czekasz aż samo się zmieni?  
Przestrzeń jest także w nas, czy inaczej - my także jesteśmy przestrzenią. 
Jak wiemy wszystko ze sobą rezonuje na poziomie energii, każda myśl jaką generujemy, każda nasza emocja wchodzi 

w interakcję z inną energią i manifestuje się określonym splotem wydarzeń czy innym efektem na poziomie fizycznym. 
Wszystko się przenika w nieskończonej energii Przestrzeni, zwanej w systemie Feng Shui energią Qi. Wszystko na 

siebie wpływa i wzajemnie przyciąga lub odpycha. 

Świadomość tej zależności pomoże Ci zrozumieć i poczuć swoją Istotę a także zrozumieć sytuację życiową w jakiej się 

znajdujesz. 
To czym i kim się otaczasz, to wszystko stanowi Twoją historię, jest Twoją opowieścią. Sam ją 

kreujesz, z uważnością lub chaotycznie.  

************************************************************************************************ 

Teraz wyjrzyj przez okno, albo najlepiej wyjdź na spacer i przyjrzyj się otoczeniu które na co dzień zwykle mijasz w 

pośpiechu. Zobacz szczegóły, jakie drzewa rosną koło Twojego domu/pracy, jakie domy stoją, czy są większe czy 

niższe?  
Przejdź się po swojej okolicy i sprawdź czy występują tu obiekty takie jak: 

1. Budynki i obiekty specjalnego przeznaczenia, mogące oddziaływać na sferę psychologiczną: 
cmentarze, domy pogrzebowe i szpitale - to miejsca kojarzone zwykle z chorobą i śmiercią. 

2. Fabryki chemiczne, mogące generować skażenie i zanieczyszczenia. 
3. Obiekt sakralny – im bliżej Twojego domu czy biura tym gorzej. 

Świątynie również wywierają szczególny wpływ na poziomie duchowym i nie zaleca się mieszkania w ich 

pobliżu. 

Stare kościoły są zazwyczaj ulokowane w wyjątkowych miejscach (miejsca mocy) i absorbują całą energię z 

otoczenia. Także z pobliskich domów i firm. Metody obliczeń i wyznaczania najlepszego miejsca na 

świątynię znane były Cystersom już w średniowieczu. Chociaż metody obliczeń nie miały oficjalnej nazwy 

'feng shui' to opierały się na podobnych zasadach. 
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Najważniejszy rodzaj negatywnej energii, zwanej 'shar' lub 'sha', obejmuje struktury stanowiące zagrożenie 

psychologiczne.  

- Najpopularniejszym jest szpikulec lub ostra krawędź np. budynku, mebli (tzw. zatruta strzała) lub innych 

obiektów, wycelowana np. w nasz dom, budynek lub miejsce przy którym pracujemy, śpimy... - Droga w 

kształcie łuku, np. przebiegająca na estakadzie bywa jak ostrze brzytwy, chcące przeciąć front budynku.  
Zerknij więc na internetową mapę i sprawdź jak wygląda topografia Twojego otoczenia. - Proste drogi 

celujące w dom, tworzą innego rodzaju fizyczne shar, porównywane do strzały wycelowanej w serce. 

Natężenie tego shar wzrasta, gdy ruch przebiega w dół zbocza. - Domy zbudowane na skrzyżowaniach, 

gdzie ruch uliczny tworzy kąty proste, narażone są na negatywne oddziaływanie shar. 
Takie shar oczywiście stanowią potencjalne zagrożenie, które może się uaktywnić w zależności od układu 

gwiazd w poszczególnych strefach działki, domu, mieszkania itd. 
Możemy im przeciwdziałać stosując odpowiednie remedia w odpowiednim czasie. 

 

 
A co z firmą? 

Jeśli obiektem Twojej analizy i obserwacji jest Twoje biuro/firma, zaobserwuj czy okolica w której jest zlokalizowana 

firma ma „energię pracy”, czyli czy jest aktywna „yang”. 
Najlepiej jeśli w pobliżu znajdują się firmy lub biurowce.  
Stare powiedzenie chińczyków brzmi: „jeśli na jednej ulicy znajduje się 9 salonów fryzjerskich, otwórz dziesiąty i 

zaproponuj coś oryginalnego, czego inni nie mają w ofercie”. 
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#2 Uaktywnij intuicję 

Czy słuchasz siebie? Swojego wewnętrznego głosu, który daje Ci sygnały abyś odpoczął/ła, gdy jesteś zmęczony/a, 

zjadł/ła, kiedy jesteś głodny/a.  
Czy słuchasz swojego ciała, które daje Ci sygnały aby jeść to, co organizm potrzebuje, kiedy tego potrzebuje.  
Jeśli coś Cię niepokoi, gdy dopuszczasz emocje dotyczące danej sytuacji lub ludzi, czy idziesz za wewnętrznym głosem 

czy raczej kierujesz się racjonalnym umysłem?.  

Jeśli staniesz się bardziej wrażliwy/a na swoje indywidualne, prawdziwe potrzeby, słuchając wewnętrznych 

sygnałów, które przychodzą do Ciebie w postaci dyskomfortu, staniesz się bardziej zrównoważony/a i przejrzysty/a. 

Przyniesie to więcej zdrowia, szczęścia i spełnienia w życiu. Zobacz! Czy to nie proste? 
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#3 Metoda wzmacniania energii, która otacza Twój dom lub firmę.  

Dom lub firma, których wnętrza i otoczenie jest czyste i zadbane, a drzwi wejściowe zapraszają swoim estetycznym 

wyglądem i rozmiarem to pierwszy ważny element dobrego Feng Shui. 
Drzewa, krzewy i kwiaty powinny kwitnąć, byś odpowiednio przycięte i pozbawione obumierających liści.  
Ścieżka lub ulica prowadząca do domu, muszą być łatwo dostępne.  
Poświęć kilka godzin z weekendowego popołudnia na sprzątnięcie niepotrzebnych gratów, zasłonięcie 

zewnętrznych koszy na śmieci, usunięcie martwych roślin. Bezwzględnie zadbaj o porządek. Dodaj więcej 

doniczkowych roślin lub zrób we wnętrzu lub na zewnątrz „żywą ścianę” (tlen, życie) 
aby zaprosić jeszcze więcej zieleni, będącej żywiołem „drzewa” - symbolu wzrostu i rozwoju. 
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#4 Zwiększ swoje szanse  i możliwości finansowe  

Wejście do domu/firmy jest uważane za „usta chi”. 
To pierwsze wrażenie i nasza wizytówka.  
Drzwi powinny być w miarę duże i wysokie, zapraszające do środka. Stabilne i zadbane. 

Firmy, które cieszą się największym powodzeniem mają duże, obszerne wejścia, bez blokad energii w postaci lamp, 

słupów, drzew w linii wejścia, z dużym placem przed drzwiami i na pewno chodnikiem lub parkingiem. Z punktu 

widzenia Feng Shui to, w jaki sposób energia gromadzi się przed wejściem do budynku, przełoży się na zasilenie 

energią całego domu lub biura. A biuro, gdzie krąży energia, to biuro, gdzie chce się pracować.  

Główne drzwi to pierwsza ścieżka przez którą wchodzi energia qi, rozprowadzana jest po wnętrzach i opuszcza 

przestrzeń. Z tego powodu głęboko wpływają na bogactwo i możliwości, które przychodzą do domu/firmy dla 

Ciebie i innych mieszkańców.  
Przedsionek, tzw. „ming tang” to miejsce gromadzenia się energii tuż po otwarciu drzwi.  
Ważne aby był czysty, dobrze oświetlony i w miarę możliwości przestronny. 
Upewnij się, że możesz otworzyć drzwi wejściowe o co najmniej 90 stopni, bez blokowania ich otwarcia o jakąkolwiek 

przeszkodę.  
Oznacza to, że żadne płaszcze wiszące za drzwiami, nieporęczne torebki na klamce, lub buty nie powinny stać za 

drzwiami.  

Uporządkowanie tego miejsca aby można było w pełni otworzyć drzwi oznacza, że przestrzeń jest w stanie otrzymać 

wszystkie pozytywne korzyści, szansy i możliwości, które przychodzą i mogą manifestować się w Twoim życiu. 
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#5 Chillout room w Twojej firmie  

A jak się ma sytuacja z energią witalną dla Ciebie w Twojej pracy/biurze? 

Bierz przykład z najlepszych!  
Wiedziałam, że Google na stałe korzysta z pomocy konsultantów feng shui i cieszy mnie fakt, że skorzystał również z 

ich szalonych pomysłów aranżacji przestrzeni oraz podziału na strefy nie tylko do pracy. 

Czy znane Ci jest pojęcie "chillout room"? 
W dobrze pomyślanej przestrzeni biurowej nie powinno zabraknąć miejsca do odpoczynku.  
Z problemem nadmiernej ekspozycji na hałas telefonów, rozmów, pracy drukarek, pracownicy są narażeni codziennie. 

Czasem przez długie godziny pracy. 
Spotkania na kawę w biurowej kuchni przedłużamy w nieskończoność, bo to jest jedyna możliwość odcięcia się choć 

na chwilę od pracy i zrelaksowania umysłu. 

Pozostawienie marginesu na 'nicnierobienie' jest jedną z najlepszych rzeczy, jakie można zaserwować pracownikom, 

oczywiście w specjalnie do tego stworzonej przestrzeni. 
Strefa chillout roomu to strefa relaksu i ciszy którą szanują wszyscy pracownicy.  
To miejsce w którym jesteś sam/a ze sobą, wyciszasz umysł wsłuchując się w przyjemne dźwięki (Google proponuje 

pracownikom koncerty gongów!) lub cieszysz oczy widokiem dżungli roślinnej w pomieszczeniu z rybkami w 

akwarium, albo ucinasz sobie krótką drzemkę, medytujesz, etc... 

To jest miejsce które całkowicie różni się od reszty pomieszczeń przystosowanych do pracy.  
To wspaniała okazja do regeneracji sił fizycznych i umysłowych! A po 

stosownym odpoczynku...aż się chce pracować! :) 

 

wnętrze chillout room'u Google źródło: 
internet 
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#6 Wnętrze Twojego gabinetu, biura, pokoju do pracy 

To miejsce w którym wzmacniane jest Feng Shui Twojej kariery.  

- Dopasuj swoje biurko rozmiarem oraz wygodny fotel w którym możesz zmieniać pozycję z siedzącej na 

półleżącą. 
- Powieś inspirujący obraz naprzeciwko biurka. Unikaj widoków gór, ponieważ mogą one wywoływać uczucie 

zablokowania i zbyt dużego wysiłku.  
Piękne nadmorskie krajobrazy i bujna zieleń, a nawet zdjęcia ludzi których podziwiasz i którzy Cię inspirują 

pozytywnie Cię pobudzą. - Kontroluj przestrzeń. Zobacz, kto wchodzi. 
- Pamiętaj, aby umieścić swoje biurko w pozycji takiej aby nie było na wprost drzwi, ale w zasięgu wzroku. 
- Nie siedź twarzą do ściany lub okna. 
Najdalszy kąt od drzwi jest najlepszy, ponieważ możesz kontrolować całą przestrzeń. 
Jeśli musisz umieścić swoje biurko pod ścianą, zainstaluj lustro przed sobą. Będziesz widzieć co się dzieje za 

Tobą co wzmocni Twoje poczucie bezpieczeństwa. 
- Nie siedź w tzw. przestrzałach, czyli na linii drzwi - okno. Sytuacja taka nie sprzyja koncentracji czy solidności 

przy wykonywaniu jakiegokolwiek zadania. Sprawia też, że częściej niż jest to konieczne opuszczamy 

miejsce pracy. 
- Biurko powinno być ustawione tak, by siedzący wspierał się o ścianę i dodatkowo widział przed sobą całe 

pomieszczenie z drzwiami włącznie. 

 

Czy kiedykolwiek widziałeś/widziałaś gabinety CEO największych firm?  

Najważniejsi ludzie w firmie mają zazwyczaj przestronne gabinety i najpiękniejsze, bardzo dobrej jakości meble 

biurowe, z dużymi, eleganckimi skórzanymi krzesłami, które emanują poczuciem dowodzenia i luksusu.  
Warto zainwestować w swoje miejsce pracy gdyż wzmacnia to świadomość energii pieniądza i bogactwa, wpływając 

pozytywnie na Twoje samopoczucie i priorytety biznesowe, daje komfort pracy.  
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#7 Wybierz właściwe miejsce na Twoją firmę/biuro 

Znajdź takie biuro które ma dobrą historię. 
Zrób wywiad dotyczący sąsiedztwa oraz poprzednich firm które zajmowały tą przestrzeń. 
Dlaczego się wyprowadziły? Czy na terenie budynku lub biura dochodziło do włamań, pożarów? 
Zwróć uwagę na zewnętrzne otoczenie, czy z Twojego biura rozpościera się przyjemny widok? 
Energia przepływa przez drzwi frontowe i wędruje ku górze, rozprzestrzeniając się na boki. Idealne miejsce 

na biuro będzie zawsze powyżej chodnika lub na piętrze. 
Unikaj piwnic oraz przyziemi. 
Znajdź biuro w budynku o prostej geometrii.  
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# 8 Proste jest piękne 

Nie udziwniaj wnętrza. Zastosuj proste, estetyczne rozwiązania, meble o regularnych kształtach i 

spokojnym kolorze. 
W firmie na ścianach stosuj kolory, najlepiej w odcieniach kremu, szarości i ciepłej żółci, symbolizującej pracę umysłu. 
Dobrym kolorem na ścianę jest także zieleń, symbolizująca wzrost i kreatywność, sprzyja negocjacjom i 

podejmowaniu właściwych decyzji. Tylko nie przesadź! Pamiętaj o harmonii wszystkich elementów w Twojej 

przestrzeni. 
Kolorystykę można także rozpatrywać z uwzględnieniem kierunku geograficznego i wpływów subtelnych energii na 

użytkowaną przestrzeń/strefę, w jakiej znajduje się gabinet oraz wartości osobistego feng shui które oblicza 

konsultant feng shui czyli w tym przypadku ja ;). 
Nie umieszczaj zbyt dużo elementów dekoracyjnych gdyż odwracają Twoją uwagę, pochłaniając energię którą 

przeznaczasz na pracę.  

W przestrzeni prywatnej zadbaj o miejsce dla Pana/Pani Domu. Chodzi o osobę, która utrzymuje rodzinę. 
Powinna mieć swoje miejsce w domu - taką osobistą, komfortową przestrzeń na odpoczynek, pracę, twórczość. 
Nigdy nie sprzątaj jego/jej biurka – prowadzi to do nieporozumień między wami, to jego/jej prywatna przestrzeń. 

Polecam praktykować szacunek do osobistej przestrzeni naszych domowników i nie ingerować w nie. Co innego 

wspólna przestrzeń za którą wszyscy są odpowiedzialni i w której przebywają wspólnie. 

 

 

 

 

 

Źródło zdjęcia: internet 
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#9 Wnętrze do którego z radością przychodzisz 

Jeśli to możliwe, umieść kilka żywych roślin i kwiatów w świetle drzwi wejściowych, mogą stać na komodzie w 

przedsionku lub na podłodze.  
Wysokiej jakości kwiaty z jedwabiu być stosowane w zastępstwie żywych roślin. Ten dodatek Qi życia czyni przestrzeń 

bardziej odżywioną i estetyczną.  
Możesz też dodać zdjęcia, grafiki lub inne przedmioty, które dobrze Ci się kojarzą.  
W biurze mogą to być zdjęcia z ważnych wydarzeń w firmie, spotkań z osobami które doceniasz, dyplomy i certyfikaty 

Twoich osiągnięć.  
Nie pokazuj rachunków, stosów papieru lub innych przedmiotów, które mogą podświadomie przysporzyć Ci stresu po 

wejściu do firmy/domu. 

 

#10 Sypialnia - Twoje odżywcze sanktuarium :) 

Sypialnia powinna być miejscem, które zachęca do regeneracji, relaksu i intymności.  
To najważniejsza przestrzeń Twojego domu.  
Tu wzmacniane powinno być Twoje zdrowie i relacje. 

Piękna sypialnia może odnowić ducha i sprzyjać harmonii na początku i na końcu każdego dnia. Powinna 

być odżywczym sanktuarium dla Twojego ducha i ciała. 

- Poświęć więc kilka minut aby usunąć z sypialni komputery, projekty z pracy i wszelkie rachunki. Jeśli 

mieszkasz w małej przestrzeni i musisz używać komputera w sypialni, przechowuj go na noc wyłączonego, 

w zamkniętym etui lub szufladzie biurka. 

– Bieżnie, rowery i inny sprzęt elektroniczny w sypialni mogą być również szkodliwe dla zdrowia,  

 płodności, relacji i jakości snu.  

- Dla dobrego Feng Shui, unikaj umieszczania elektroniki lub sprzętu do ćwiczeń w sypialni.  

- Dla zdrowego snu, należy trzymać jedynie minimalną liczbę książek w pobliżu swojego łóżka.  

- Aby wspierać intymność, usuń zdjęcia rodzinne lub zdjęcia dzieci z sypialni i zastąp je zdjęciami Twoimi i 

Twojego partnera/partnerki (wspólnie) lub jeśli jesteś singlem, możesz powiesić plakaty lub zdjęcia 

symbolizujące radosny, pełen miłości związek.  

- Strefa pod łóżkiem powinna być pusta i pozwalają na przepływ powietrza. Jeśli musisz wykorzystać tą 

przestrzeń, przechowuj tam tylko komplety pościeli.  

- Nie przechowuj w łóżku broni i ostrych metalowych przedmiotów, ponieważ może to spowodować 

problemy zdrowotne.  
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- Wzmocnij zdrową atmosferę sypialni, dodając rośliny, kwiaty i intymne światła (lampę solną), świece w 

celu zharmonizowania środowiska i wprowadzenia komfortowej i bezpiecznej aury .  

W sypialni również wzmacniamy swoją stabilność życiową.  

- Upewnij się więc czy zagłówek Twojego łóżka jest mocno przytwierdzony do ramy łóżka. Daje Ci to 

wsparcie i pewność komfortowego snu. Wsparciem dla zagłówka powinna być ściana. 

- Upewnij się, że naprzeciwko łóżka nie znajduje się lustro, jeśli jednak jest to lepiej je przysłaniać na noc 

materiałem. 

 

UWAGA! Porada dla Rodziców - jeśli planujesz budowę domu lub kupno/wynajem mieszkania pamiętaj: przy wyborze 

miejsca na sypialnię, kieruj się przede wszystkim komfortem swoim i partnera/partnerki. Pokoje dzieci są mniej ważne 

więc mogą być mniejsze i mniej atrakcyjne przestrzennie/widokowo. Od samopoczucia rodziców zależy samopoczucie 

dzieci, tak więc stawiajmy siebie na pierwszym miejscu, a cała reszta domowników tylko na tym skorzysta. 
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NA CZYM POLEGA KONSULTACJA FENG SHUI? Czyli jak pracuję. 

Czym jest profesjonalna konsultacja feng shui? 

Jest analizą warunków otoczenia (mieszkania, pracy), w którym przebywa osoba zlecająca konsultację oraz rodzina lub 

/ i pracownicy Zlecającego. 
Wyniki konsultacji pozwalają wykorzystać naturalne właściwości otoczenia w celu zapewnienia rezydentom możliwie 

najlepszych warunków pracy i wypoczynku, co z kolei przekłada się na powodzenie w każdej dziedzinie życia - 

prywatnego, rodzinnego, jak i zawodowego. 

Pierwszą czynnością jest rozmowa telefoniczna lub spotkanie z osobą zlecającą, podczas którego omawiamy powód 

konsultacji i potrzeby które zgłasza osoba zlecająca, rodzaj i powierzchnię obiektu lub pomieszczenia stanowiącego 

przedmiot analizy. 

W razie zainteresowania uzgadniana jest cena i termin wykonania pomiarów. 
Następnie w ustalonym terminie dokonuję oględzin, pomiarów i sprawdzenia planów lokalu / budynku, analizuję 

mapę terenu, sprawdzam warunki otoczenia zewnętrznego, oraz zbieram wszelkie niezbędne informacje odn. 

mieszkańców / pracowników celem przygotowania późniejszych analiz. 
Pracuję podobnie jak architekt wnętrz, jednak biorę pod uwagę o wiele więcej czynników składających się na daną 

sytuację osób i przestrzeni której dotyczy analiza. Jeśli dojazd do klienta jest utrudniony, wykonuję analizę na 

podstawie dostarczonych przez niego rzutów, zdjęć oraz wywiadu, który przeprowadzam telefonicznie lub online. 
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Moim głównym narzędziem pracy i pomiarów jest kompas 

 

Podczas mojej pracy projektowej mogą być konieczne dodatkowe kontakty z osobą zlecającą konsultację, a także 

dodatkowe wizyty na miejscu, którego konsultacja dotyczy. 

Finalnie przygotowuję raport z konsultacji zawierający zalecenia dotyczące analizowanego miejsca. Zależnie od 

wcześniejszych uzgodnień raport zostaje dostarczony osobie zlecającej konsultację pocztą, lub, jeśli osoba zlecająca 

życzy sobie przedstawienia zaleceń wynikających z konsultacji - osobiście, na dodatkowym spotkaniu, podczas którego 

przedstawiam zalecenia i udzielam dodatkowych wyjaśnień, jest to możliwe również online/telefonicznie. 

W zakres konsultacji FS wchodzi m. in.: 

-funkcjonalne rozplanowanie pomieszczeń; 
-wskazanie miejsc odpoczynku, nauki, pracy optymalnych dla poszczególnych osób; 
-wskazanie optymalnych miejsc dla poszczególnych elementów domu; 
-wskazanie układu zapewniającego odpowiedni przepływ pozytywnej "energii"; 
-wskazanie potencjalnych zagrożeń i sposobów ich niwelowania; 
-rozplanowanie umeblowania i oświetlenia; 
-wskazanie odpowiedniego charakteru poszczególnych części mieszkania / lokalu z uwzględnieniem 

stylistycznych preferencji Klienta; -wskazanie gamy odpowiednich kolorów; 
-inspiracje doboru dodatków dekoracyjnych; 

Konsultacja, analiza i wnioski z niej płynące, pozwalają często uświadomić sobie wpływ na nasze zdrowie  i 

samopoczucie, a także na nasze zachowanie, postępowanie i skuteczność działania, pozornie niezauważalnych na 

co dzień elementów związanych z naszą przestrzenią. 
Za tym idzie dalszy wpływ - na osiągane przez nas wyniki i relacje z ludźmi, które z kolei wpływają na nasze zdrowie, 

możliwość wypoczynku, itd. 

Tak więc bez przeszkód możemy zacząć uwalniać swój potencjał i odnosić sukcesy. 

Pamiętajmy, że nie ma w tradycyjnym feng shui standaryzacji. 
Każdą analizę przeprowadza się indywidualnie dla każdego człowieka, według jego potrzeb i dla jego dobra. Nie ma 
żadnych z góry ustalonych stref takich samych w każdym przypadku, w budynku, pomieszczeniu, lokalu. 
Co więcej, co roku następują drobne zmiany w energii i co roku warto delikatnie korygować analizę, już oczywiście bez 

dodatkowych remontów czy zmian funkcji pomieszczeń. 
Zmiany mogą mieć jedynie charakter dekoracyjny i dotyczą korekt kolorystycznych lub detali wyposażenia wnętrza. 
Kluczowe zmiany energii qi następują co 20 lat, następna zmiana nastąpi w roku 2024 i będzie wymagała nowej 

analizy dla konkretnej przestrzeni. 
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8 powodów, dla których powinieneś zastosować analizę Feng Shui w swoim biznesie  

• Oszczędność 
• zmniejszenie kosztów 

• zwiększenie zysków 

• unikanie błędów inwestycyjnych 

• diagnozę blokad, zastojów 

• zwiększenie efektywności 

• zwiększenie kreatywności 
• poprawa relacji międzyludzkich 

 



 

Czy chciałbyś/chciałabyś sprawdzić jak to działa? 

Zapraszam do kontaktu ze mną  Omówimy Twoje potrzeby oraz dopasujemy najlepsze rozwiązanie dla Twojej 

przestrzeni. 

 

 

 

Życzę Ci zdrowia i sukcesów w każdej dziedzinie Twojego życia 

 

 

 


