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Robin Christian
robin @ garage cafe <garage_cafe@hotmail.com>
To: suhanalim@gmail.com

Tue, Oct 16, 2012 at 3:26 PM

Sory Lim,
Lupa forward'in filenya:
Saya, Robin Christian seorang entrepreneur di bidang café, bar, dan property, bermukim di Melbourne.
Awal tahun 2012, saya dan cici berkonsultasi dengan Mr Lim tentang feng shui yang berhubungan dengan bisnis
dan rumah tangga.
Mr Lim menganalisa tentang lokasi rumah dan layout rumah saya sebagai berikut:
Aliran energi dirumah saya terlalu sedikit dikarenakan banyak selokan besar dan lubang selokan kearah
rumah, tangga masuk kerumah berwarna gelap.
Layout rumah terlalu berat ke sisi kanan dan ini mengakibatkan sisi perempuan terlalu berat dan dominan
(saya tidak percaya dalam hal ini tetapi setelah dipikir-pikir memang benar, istri sering sakit sampe ga
bisa mengerjakan pekerjaan rumah, jarang masak dan lain-lain).
Pintu masuk rumah dan pintu keluar ke halaman belakang tidak seimbang (pintu masuk kecil, pintu ke
halaman belakang besar) ini berakibat besar pasak dari pada tiang, meskipun mau ngirit tapi tidak bisa,
pasti ada aja musibah seperti: rekening air/listrik/gas membengkak tapi kita tidak tau apa akibatnya dan
berlarut-larut selama beberapa bulan baru diketahui (air sprinkle bocor, gas pemakaian perapian gas
terlalu banyak diganti dengan central heating, listrik: outdoor spa yang selalu dipanaskan airnya).
Mr Lim mengusulkan beberapa hal untuk menanggulangi masalah-masalah diatas:
Diatas lubang selokan harus dipasang kawat berongga yang kecil supaya energi bisa masuk
·
kerumah dengan maksimal, tangga masuk kerumah yang berwarna aspal dirubah warna terang dan
lampu didepan pintu masuk harus dihidupkan waktu malam hari supaya meningkatkan energi.
·
Pohon disebelah kanan rumah harus ditebang, di sebelah kiri diberi 5 batu alam yang berat supaya
posisi saya lebih “berat” dari pada istri dikarenakan saya yang menjadi tulang punggung keluarga (lain
kalo istri yang cari duit).
Pintu keluar ke taman dihalangin dengan tanaman yang berdaun bulat supaya pengeluaran yang
·
aneh-aneh bisa terhindari.
Beberapa ruangan diberi lampu kecil dan tanaman supaya tidak ada yin qi yang berakumulasi
·
diruangan tersebut.
Setelah beberapa minggu kemudian saya kerjakan usul tersebut dan membuahkan hasil:
Dirumah atmospherenya menjadi lebih hidup, istri mulai pergi gym 3x seminggu (saya sendiri cuman 2x
dikarenakan waktu kerja yang banyak), istri hampir tiap hari masak!!!
Tidak ada rekening atau hal-hal yang tidak diketahui yang berhubungan dengan pengeluaran yang
tiba-tiba.
Dalam bisnis:
Bar memang penghasilannya tidak sebanyak tahun lalu, tapi menjadi lebih konsisten dan stabil. Pelanggan
banyak yang selalu datang hampir seminggu dua kali, padahal kita cuman buka hari Jumat dan Sabtu.
Café tetap konsisten, banyak beberapa organisasi yang mau bekerja sama membuat pesta privat (private
functions).
Property masih dalam proses membangun, jadi masih belum ada hasil yang terlihat.
Kalau pembaca ada pertanyaan atau masalah dalam rumah tangga ataupun bisnis, saya menganjurkan untuk
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berkonsultasi dengan feng shui expert Mr Suhana Lim.

Have a safe trip!!!

Regards
Robin Christian
Garage Cafe & Bar
221 Berkeley St. Carlton
3053. VIC. Australia.
P: 03 9349 5000.
F: 03 9349 1553.
www.garagecafe.com.au
Ondergronds
Basement 27 Russell St. Melbourne
3000. VIC. Australia.
P: 03 9650 3708.
F: 03 9650 6711.
www.ondergronds.com.au
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