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11/11- 2019 Feng Shui Föreläsning med Birgitta Tryberg

Hur mitt förflutna påverkar mig när jag möter det oväntade/oönskade i nuet
Birgitta Tryberg medverkade i Gränslandet i december 2018 med ett föredrag om
att utvecklas i livsnjutning. Många uttryckte uppskattning av hennes tankar. Birgitta
lever som hon lär och lyssnade på sin inre röst när kallelsen kom till förändring.
Hon är sjukgymnast, men blev fängslad av viljan att utveckla inte bara de
kroppsliga musklerna utan också det inre livet. Hon har utbildat sig i kinesisk
medicin, feng shui, taoismen och numerologi samt tar i höst en teol.kand examen
på Ersta-Sköndal högskola. Birgitta har i många år fördjupat sig i sambanden mellan
världsreligionernas vishetsskrifter och kvantfysiken, attraktionslagen och mystiken
samt hur paradigmskiftet just nu yttrar sig.
Under många år arbetade Birgitta på heltid som Feng Shui konsult i hela landet och
har förutom av privatpersoner också anlitats av många kommuner, landsting,
banker och byggbolag m.fl. Hon har skrivit tre Feng Shui böcker.
Föreläsningen handlar om hur hemmiljön påverkar oss. Med Feng Shui kan hemmet
sätta igång förändringsprocesser. Genom färger, former, symboler och belysning
påverkas puls och blodtryck. Är orange bra för kommunikation? Är sten eller ljusa
träslag igångsättande? Feng shui är inte mode eller trender – det är en
inredningspsykologi som hjälper människor i livets förändringsfaser. Visar hemmet
vem du är? Hur kan hemmet initiera nystart, vila, tvåsamhet, fokus etc.?
Välkommen till en spännande föreläsning om historiken, teorin och många
bildexempel från Birgittas konsultationer.
Ta T-banan till Mariatorget, uppgång Torkel Knutssonsgatan, gå vänster ca 150 meter, till
Sensus, Torkel Knutssonsgat 39, in genom grinden, när ni anmäler er till en av oss två får ni
portkoden. upp den smala trädgårdsgången, vid entrén samma kod igen, kaffe, te, kakor,
frukt från ca 17.40. Kom i tid. Föredraget börjar kl 18, Ha gärna jämna pengar, 150:-.
Välkommen
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