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Boost dit liv - med skandinavisk feng shui Charlotte Bruland Hent PDF Forlaget skriver: "Boost dit liv"
handler om alt det indretningen kan gøre for dig og dit velvære – og det er en del! Indretningen kan skabe en
afslappende oase, hvor skuldrene langsomt sænkes, og åndedrættet bliver roligt. Et sted hvor sanserne er i
fokus og du kan være i dit es. Indretningen kan give dig dit drømmehjem, et hjem du med glæde viser frem,
og nyder, når du er i det. Men indretningen kan også mere end det, den kan nemlig hjælpe din hjerne til
ubevidst at arbejde med det, du gerne vil have ændret i dit liv – og dermed skubbe til din personlige

udvikling.

Føler du at dit energiniveau er for lavt til at nyde hverdagen fuldt ud? Eller mangler du inspiration og
motivation til at komme i gang? Så er bogen helt sikkert noget for dig.

Bogen giver dig redskaberne og forståelsen for, hvordan du kan bruge indretning til at:

- opnå mere ro, livsglæde og overskud
- skabe balance i din bolig med farver og naturens elementer

- booste dit liv og blive den bedste udgave af dig selv

Bogen tager udgangspunkt i Skandinavisk Feng Shui, en indretningsmetode, der fokuserer på, hvordan farver
og omgivelserne påvirker vores krop og psyke, og som samtidig er tilpasset dansk kultur, æstetik og baseret

på sund fornuft.
Naturen har som bekendt en healende effekt, og at skabe balance i boligen ved hjælp af naturens elementer er

derfor et af de mest centrale omdrejningspunkter i bogen.

 

Forlaget skriver: "Boost dit liv" handler om alt det indretningen kan
gøre for dig og dit velvære – og det er en del! Indretningen kan
skabe en afslappende oase, hvor skuldrene langsomt sænkes, og

åndedrættet bliver roligt. Et sted hvor sanserne er i fokus og du kan
være i dit es. Indretningen kan give dig dit drømmehjem, et hjem du
med glæde viser frem, og nyder, når du er i det. Men indretningen
kan også mere end det, den kan nemlig hjælpe din hjerne til ubevidst
at arbejde med det, du gerne vil have ændret i dit liv – og dermed

skubbe til din personlige udvikling.

Føler du at dit energiniveau er for lavt til at nyde hverdagen fuldt ud?
Eller mangler du inspiration og motivation til at komme i gang? Så

er bogen helt sikkert noget for dig.
Bogen giver dig redskaberne og forståelsen for, hvordan du kan

bruge indretning til at:

- opnå mere ro, livsglæde og overskud
- skabe balance i din bolig med farver og naturens elementer

- booste dit liv og blive den bedste udgave af dig selv

Bogen tager udgangspunkt i Skandinavisk Feng Shui, en
indretningsmetode, der fokuserer på, hvordan farver og omgivelserne
påvirker vores krop og psyke, og som samtidig er tilpasset dansk



kultur, æstetik og baseret på sund fornuft.
Naturen har som bekendt en healende effekt, og at skabe balance i
boligen ved hjælp af naturens elementer er derfor et af de mest

centrale omdrejningspunkter i bogen.
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