
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ-ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΕΣ ΕΥΝΟΪΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΩΡΟΘΕΣΙΑΣ 
FENG-SHUI 
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ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ FENG SHUI

2/  Τι διαφορά έχει το   feng shui   που διαβάζουμε απο τα 
βιβλία απο το   feng shui   που εφαρμόζεται απο 
επαγγελματία?Γιατί έχω   εφαρμόσει   feng shui   απο ένα 
βιβλίο που διάβασα αλλά δεν το καταλάβαινα ή δεν έγινε
κάτι διαφορετικό στην ζωή μου.Γιατί να μην το 
εφαρμόσω απο ένα βιβλίο?

Το feng shui απο τα διάφορα βιβλία,όπως και οι διάφορες 
συμβουλές απο άρθρα ή οπουδήποτε αλλού,ενώ είναι πολύ 
σωστές σε ότι αφορά την θεωρητική πλευρά,εν τούτοις  στην 
πράξη ή είναι δύσκολες στην εφαρμογή και δεν μπορείτε να την
εφαρμόσετε στον δικό σας χώρο ή είναι πολύ γενικές και δεν 
αφορούν τα συγκεκριμένα άτομα ή τον συγκεκριμένο χώρο.
Για παράδειγμα ο γενικός κανόνας του feng shui δεν επιτρέπει 
να κοιμόμαστε στην Δύση και είναι φυσικά σωστό γενικά.
Εάν όμως ένα άτομο έχει προσανατολισμό Δυτικό τότε 
επιβάλλεται να κοιμάται στην Δύση.
Ή το χρώμα του έρωτα είναι για το feng shui το κόκκινο,σε 
κάποια όμως άτομα το χρώμα feng shui του έρωτα είναι το 
γαλαζοπράσινο.
Εάν λοιπόν αυτά τα άτομα εφαρμόσουν τις γενικές οδηγίες,θα 
έχουν αντίθετα αποτελέσματα και θα αισθανθούν δυσφορία ή 
πιθανώς να έχουν και πολύ σοβαρότερες επιπλοκές κυρίως 
στην ψυχική αλλά σωματική τους υγεία,χωρίς να γνωρίζουν 
την πραγματική αιτία.
Το τι ταιριάζει σε κάθε άτομο και κάθε χώρο ξεχωριστά μπορεί
να το εξετάσει μόνο ένας επαγγελματίας σύμβουλος   feng shui 
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ο οποίος κάνει μελέτη   feng shui   ειδικά για τον συγκεκριμένο 
χώρο και τα συγκεκριμένα άτομα που ζούν ή εργάζονται εκεί.
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