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15/Έκανα κάποια στιγμή στο παρελθόν feng shui αλλά
δεν λειτούργησε. Τι έφταιξε?
Το να λέμε απλά”έκανα feng shui και δεν λειτούργησε”δεν
αρκεί.
Θα πρέπει να απαντήσουμε στα παρακάτω ερωτήματα:
1/Εφαρμόσατε feng shui απο βιβλίο/συμβουλές απο κάποιο
άρθρο ή το εφάρμοσε στον χώρο σας σύμβουλος feng shui?
2/Ό σύμβουλος που προσλάβατε για να κάνει μελέτη feng shui
στον χώρο σας έχει σπουδάσει το feng shui,σας έδειξε
προηγούμενες δουλειές του,είχε επισκεφθεί τον χώρο ΠΡΙΝ την
ανάληψη της μελέτης έτσι ώστε να μιλήσετε μαζί του και να
ελέγξετε εσείς με την συνομιλία μαζί του τι μπορεί να κάνει
στον χώρο σας?
3/Ο σύμβουλος feng shui -μετά την ανάληψη της μελέτης feng
shui απο εσάς- επισκέφθηκε προσωπικά τον χώρο,μελέτησε την
κάτοψη,εξέτασε τα στοιχεία των ατόμων που θα
μείνουν/εργαστούν στον χώρο,συζήτησε μαζί σας, πριν σας
δώσει την μελέτη ή ήρθε κατευθείαν για τις μετρήσεις και
κατόπιν παραλάβατε την μελέτη feng shui (πιθανώς και μέσω
αλληλογραφίας ή fax?)
4/Η μελέτη feng shui που έχετε στα χέρια σας αφορούσε μόνο
τοποθέτηση αντικειμένων feng shui ή είχε λεπτομερείς οδηγίες
χωροθεσίας συγκεκριμένα για τον δικό σας χώρο?
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5/Η μελέτη που έχετε ήδη ήταν λεπτομερής για όλον τον χώρο
και όλα τα άτομα που ζουν/εργάζονται σε αυτόν ή ήταν μια
μελέτη γενική, τυποποιημένη?
6/Ο σύμβουλος feng shui που προσλάβατε πόσες ώρες διέθεσε
συνολικά στην μελέτη feng shui του χώρου σας?
7/Εσείς εφαρμόσατε τις αλλαγές και όλα όσα περιέγραφε η
μελέτη feng shui απο πλευράς χωροθεσίας?
8/Πόσος χρόνος πέρασε απο την ολοκλήρωση της εφαρμογής
της μελέτης?Πέρασε αρκετός χρόνος έτσι ώστε να μπορέσει να
λειτουργήσει η ενέργεια του feng shui στον χώρο?
9/Εσείς εργαστήκατε για όλα όσα επιθυμείτε παράλληλα με την
εφαρμογή της μελέτης έτσι ώστε και το feng shui να συμπράξει
και να σας υποστηρίξει με την ενέργειά του?
Εάν όλα αυτά τα ερωτήματα απαντώνται θετικά τότε είστε
σίγουροι πως δεν έχει λειτουργήσει το feng shui στον χώρο
σας?μήπως έχουν γίνει πράγματα και γεγονότα που
φαινομενικά δεν είναι τα τρανταχτά εκπληκτικά γεγονότα που
εσείς περιμένατε,αλλά μικρότερα γεγονότα που είχαν όμως
τελικά πολύ θετική και όμορφη εξέλιξη στην ζωή σας?
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