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No seu livro Prático Feng Shui nos Negócios, o especialista Simon Brown
leva da casa para o local de trabalho a arte oriental da disposição dos
objetos para harmonização do ambiente. Com base em anos de
experiência no setor público e privado, ele explica como os negócios de
todos os tipos, e as pessoas envolvidas neles, podem beneficiar-se
adotando alguns princípios simples de Feng Shui. Diagramas, fotografias
e obras de arte especialmente desenvolvidos ilustram mudanças simples
na aparência, no estilo devida, na decoração do escritório e do local de
trabalho que resultam no sucesso dos negócios e das carreiras.
Brown parte do princípio que à medida que um negócio desenvolve uma
visão mais global, tem a oportunidade de estudar como as empresas de
outras culturas obtiveram sucesso e podem incorporar-se conceitos que
funcionam em suas atividades particulares. A comunidade empresarial
ocidental, em busca de idéias para aumentar sua trajetória, tem
sondado os segredos das empresas asiáticas. Um dos instrumentos
identificados foi a ampla aplicação do Feng Shui, que é utilizado desde a
fase de concepção de um novo empreendimento para melhorar suas
chances de sucesso, até para detectar problemas em empresas com
dificuldades e propor soluções.
Os princípios dessa filosofia explicam a interação das pessoas com seu
ambiente, com a idéia básica de que há uma corrente de energia que
transita pelo universo e, com o espaço e o tempo, ajudam a determinar
o contexto em que vivemos nossas vidas. As influências podem ser
favoráveis ou antagônicas às nossas metas e aspirações. O foco
principal é a influência dos espaços físicos, dos ambientes onde
vivemos e trabalhamos sobre nossas vidas e atividades, criando
ambientes favoráveis e sem barreiras para o nosso crescimento. Ao
fazer isso, maximiza o potencial para o sucesso doméstico e profissional.
Na parte I, há uma introdução ao assunto, apresentando a linguagem do
Feng Shui e seus conceitos. Na parte II, é abordado o aspecto da
apresentação pessoal. As partes III e IV abordam a questão do

ambiente de trabalho e a localização do prédio. Finalmente, a parte V
traz histórias de sucesso de empresas que aplicaram o Feng Shui.

