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13/  Το   feng shui   είναι κινέζικη τέχνη. Ταιριάζει σε μας 
τους Έλληνες?

Πράγματι το feng shui είναι κινέζικη τέχνη 5000 ετών την 
οποία ακολουθούν παγκοσμίως εκατομμύρια άνθρωποι διάσημοι
και μη.
Εμείς όμως εδώ οι Έλληνες στην Αρχαία Ελλάδα είχαμε το Ευ 
ζην,αντίστοιχα την τέχνη ευνοϊκής χωροθεσίας και ζωής.

Οι αρχαίοι Έλληνες αρχιτέκτονες έχτισαν την πόλη της Αθήνας
σύμφωνα με το μοντέλο του feng shui που θέλει την πόλη για 
να έχει οικονομική ευημερία,να είναι χτισμένη σε πεδιάδα 
ανάμεσα σε βουνά ή λόφους.
Όλοι οι αρχαίοι τόποι σε Κρήτη,βόρειο & κεντρική 
Ελλάδα,Πελοπόννησο και νησιά εάν τους εξετάσουμε διεξοδικά 
θα δούμε ότι είναι χτισμένοι σύμφωνα τους κανόνες του feng 
shui .
Με προσανατολισμό ευνοϊκό,ανάμεσα σε βουνά για 
προστασία,με υλικά  απλά όπως πέτρα-άμμο όσο πιο φυσικά 
γίνονταν,με αρμονικές γραμμές,καμπυλόγραμμα σχήματα όχι 
επιθετικά,έντονο το στοιχείο της φύσης και του περιβάλλοντος
στα σχέδια που απεικόνιζαν,στοιχεία βασικά του feng shui με 
σκοπό την καλή υγεία,την αρμονία και την ευημερία των 
κατοίκων της.

Αλλά οι αρχαίοι Έλληνες εφάρμοζαν τις αρχές του feng shui 
και στην καθημερινή τους ζωή.

Απο τον Αριστοτέλη ο οποίος υποστήριζε το Ευ ζην,την 
ποιότητα και την αρμονία στην ζωή,βασικότατη αρχή της 
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φιλοσοφίας του feng shui και τον Ιπποκράτη κατά τον οποίο "το
φάρμακο μας να είναι η τροφή μας, και η τροφή μας το 
φάρμακο μας. Το σώμα μας έχει την ιδιότητα να 
αυτοθεραπεύεται και ύψιστη σημασία σε αυτό έχουν το 
περιβάλλον, ο τρόπος σκέψης, ο τρόπος ζωής, η κίνηση και η 
διατροφή”

Αν μη τι άλλο λοιπόν εμείς έχουμε μέσα μας την τέχνη της 
θετικής ενέργειας και της ευνοϊκής χωροθεσίας απλά 
παίρνουμε κάποιους επιπλέον κανόνες και δομές απο την 
κινέζικη τέχνη του feng shui διατηρώντας πάντα το ελληνικό 
στοιχείο.
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