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11/  Πότε κάνουμε   feng shui?

 Όταν μετακομίζουμε
 Όταν πρόκειται να κάνουμε αγορά 

οικίας/οικοπέδου/καταστήματος
 Όταν κάνουμε έναρξη/αλλαγή επαγγέλματος
 Όταν αλλάζουμε επαγγελματική έδρα/χώρο
 Όταν ξεκινάμε επαγγελματική σταδιοδρομία.
 Όταν ετοιμαζόμαστε να συμβιώσουμε/να παντρευτούμε
 Όταν πρόκειται να κάνουμε ανακαίνιση/βαψίματα
 Όταν υφιστάμεθα ή πρόκειται να υποστούμε έντονη 

αλλαγή συναισθηματικής κατάστασης (διαζύγιο,επώδυνος
χωρισμός,θάνατος κοντινού προσώπου)

 Όταν μας συμβαίνουν πολλά και συχνά ατυχήματα και 
ασθένειες σε σύντομο χρονικό διάστημα.

 Όταν συμβαίνουν πολλά σημαντικά γεγονότα σε σύντομο 
χρονικό διάστημα 
(κλοπές,εγχειρήσεις,τρακαρίσματα,απώλειες 
χρημάτων,απώλεια προαγωγής ή άλλων επαγγελματικών 
ευκαιριών,διαζύγιο,δικαστική διαμάχη κλπ.)

 Όταν έχουμε ήδη ή πρόκειται να διαμορφώσουμε το σπίτι 
μας και σε επαγγελματικό χώρο και θα τον επισκέπτονται 
πελάτες.

 Όταν δημιουργούνται συνεχώς παρεξηγήσεις και εντάσεις
στο επαγγελματικό/οικογενειακό περιβάλλον

 Όταν ο ύπνος δεν είναι συνεχόμενος αλλά με διακοπές, 
ανήσυχος και με εφιάλτες.
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 Όταν αισθανόμαστε πως το σπίτι ή το γραφείο,μας πνίγει 
και η σκέψη πως θα επιστρέψουμε  εκεί μας στεναχωρεί 
και μας απωθεί.

 Όταν τα παιδιά ή οι υπάλληλοι στην επιχείρησή ή οι 
συνάδελφοι στην εργασία αισθανόμαστε πως είναι 
αρνητικοί και χωρίς κατανόηση προς εμάς και οι σχέσεις 
μας είναι τεταμένες

 Όταν θέλουμε  να αλλάξουμε επαγγελματική πορεία
 Όταν,παρά την δική μας επιθυμία,παραμένουμε στάσιμοι 

πάρα πολύ καιρό,στον 
επαγγελματικό,προσωπικό,κοινωνικό τομέα.

 Όταν αισθανόμαστε υπερβολικά φορτισμένοι ψυχολογικά 
και αισθανόμαστε πως υπάρχει μπλοκάρισμα απο αρνητικά
άτομα στο περιβάλλον μας.

 Όταν τα παιδιά έχουν έντονη και απότομη 
συμπεριφορά,ανήσυχο ύπνο,κακή συμπεριφορά στους 
συμμαθητές στο σχολείο & στους γονείς και τα αδέρφια 
στο σπίτι,αδυναμία συγκέντρωσης στα μαθήματα,απώλεια
όρεξης,συχνές ασθένειες-ατυχήματα.

 Όταν έχουμε πάρα πολύ στρες και άγχος το οποίο δεν 
μειώνεται όταν είμαστε στον προσωπικό μας χώρο.

 Όταν υπάρχει στον χώρο που ζούμε/εργαζόμαστε ή 
πρόκειται να μείνουμε,ισχυρό αρνητικό αποτύπωμα 
παρελθόντος (Ο προηγούμενος ιδιοκτήτης/ενοικιαστής 
πέθανε/χώρισε/καταστράφηκε επαγγελματικά/είχε 
δικαστικές διαμάχες/είχε χρόνια ανίατη ασθένεια κτλ.)
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