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Suhana Lim <suhanalim@gmail.com>

surat kamu yang sudah di edit
Deddy Chandra <deddy.chandra@gmail.com>
Reply-To: deddy.chandra@gmail.com
To: Suhana Lim <suhanalim@gmail.com>

Sun, Feb 12, 2012 at 9:07 PM

Hi lagi Om,
Semuanya ok, ini saya copy paste lagi:
------------Saya ingin berbagi pengalaman saya dalam mengaplikasikan feng shui di lingkungan tempat saya berkarir.
Office politic adalah kenyataan yang banyak dan sering terjadi ditempat kerja. Terjadi di semua level dan
membawa dampak negatif bagi suasana di kantor, khususnya bagi yang terlibat dan menjadi korban office
politic. Unfortunately, pengalaman tidak menyenangkan itu pernah saya alami.
Ketidak harmonisan diantara kerabat kerja dan politik yang saling menjatuhkan itu membuat semua pekerjaan
saya dikantor menghadapi banyak hambatan, dan terasa tidak senang lagi bekerja ditempat itu. Kinerja saya
sangat menurun karena office politic.
Sangat beruntung sekali saya berkesempatan untuk menceritakan pengalaman dikantor saya tadi kepada Pak
Suhana Lim, seorang pakar Feng Shui yang saya kenal. Saya mendeskripsikan bagaimana situasi meja kerja
saya dan bentuk kantor secara keseluruhan. Pak Suhana kemudian menyarankan pengaturan meja kerja yang
favorable, juga menyarankan agar saya meletakan sebuah patung ayam yang terbuat dari logam diatas meja
kerja saya. Tujuan daripada patung ayam tersebut adalah sebagai simbol untuk meredam semua gosip atau hal
yang kurang baik untuk saya yang mungkin datang dari lingkungan kantor saya.
Segera saya aplikasikan saran tersebut. Boleh percaya boleh tidak, setelah itu saya sangat merasakan
pengaruh positif nya. Meskipun kondisi politik dikantor masih berlangsung, akan tetapi saya tidak lagi menjadi
sasaran akibat daripada gunjang ganjing dikantor. Pekerjaan saya berjalan dengan lancar dengan hasil yang
memuaskan. Kinerja saya meningkat pesat.
Tentu saja saya sangat senang dengan mengaplikasikan saran Fengshui, yang tidak hanya mengharmonikan
lingkungan tapi juga membawa kebaikan untuk saya pribadi
Untuk itulah saya ingin berbagi pengalaman baik saya dalam mengaplikasikan fengshui kepada pembaca
sekalian. Semoga pengaplikasian Feng shui juga dapat membawa manfaat bagi anda dan keluarga.
Tentu saja pengaplikasian feng shui akan berbeda untuk setiap individu, dengan demikian lebih baik untuk
berkonsultasi dengan pakar Feng Shui.DediMelbourne, February 2012
---------------

Kind Regards,
Deddy Chandra
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