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16/Σκοπεύω να παντρευτώ το επόμενο χρονικό
διάστημα. Πως μπορεί να με βοηθήσει το feng shui στο
ξεκίνημα της καινούριας μου ζωής?
Μια πλήρης μελέτη feng shui για το γάμο περιλαμβάνει (πάντα
σύμφωνα με τα δικά σας στοιχεία):
 Εντοπισμός κατάλληλου προσανατολισμού για την
διεξαγωγή του γάμου και της δεξίωσης,για τον μήνα του
μέλιτος αλλά και διαφόρων εθίμων που πιθανώς να θέλετε
να συμπεριλάβετε όπως το bachelor party ή το
“κρεβάτι”(ποιό σημείο ενδείκνυται σύμφωνα με τα δικά
σας στοιχεία για να γίνει ο γάμος και η δεξίωση ,που θα
είναι καλύτερα για εσάς να πάτε τον μήνα του μέλιτος και
που θα είναι καλύτερα ενεργειακά να διεξαχθεί το
bachelor party & το “κρεβάτι”)
 Εύρεση ευνοϊκότερης ημερομηνίας & ώρας για όλες τις
ενέργειες που πρόκειται να κάνετε για τον γάμο.
 Αναλυτικά προσωπικά στοιχεία για τον κάθε έναν απο το
ζευγάρι και το feng shui της σχέσης σας.
 Είδη λουλουδιού που μπορούν να χρησιμοποιηθούν,υλικών
για τα στέφανα.
 Υφάσματα (είδη,υφές,χρώματα που ενδείκνυται να
χρησιμοποιηθούν)
 Χρώματα,σχέδια και σχήματα καταλληλότερα για εσάς.
 Τρόπος στησίματος της δεξίωσης (έτσι ώστε να υπάρχει
μια αρμονική ροή των καλεσμένων,να μην επιβαρύνεται το
κέντρο ευημερίας του χώρου αλλά να υπάρχει αρμονία)
 Θέση του ζευγαριού στην εκκλησία και την δεξίωση.
 Ενδεικτικό μενού σύμφωνα με τις αρχές του feng shui.
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 Επιλογές δώρων για τους κουμπάρους σύμφωνα με τα
προσωπικά τους στοιχεία.
 Κεντρικό θέμα του γάμου.
 Πρόταση σχεδιασμού του προσκλητηρίου.
 Εύρεση καταλληλότερου σχεδίου και υφάσματος ειδικά
για της μπομπονιέρες ή για οτιδήποτε θελήσετε να
δώσετε στους καλεσμένους σας.
 Όλα τα δικά σας ευνοϊκά νούμερα (και τους συνδυασμούς
αυτών).
 Ποιά στοιχεία της διακόσμησης,ποιά μέρη ή καταστάσεις
καλό θα είναι να αποφευχθούν για να διατηρηθεί η θετική
ενέργεια στον γάμο σας.
 Όλες οι εναλλακτικές επιλογές σε περίπτωση που δεν
μπορεί να ακολουθηθεί η πρωτεύουσα επιλογή,έτσι ώστε
και να είναι σύμφωνα με τις δικές σας επιθυμίες αλλά και
σύμφωνα με την ενέργεια του feng shui.
Με το Feng Shui θα μπορούμε αφού πραγματοποιήσουμε την
μελέτη του γάμου, να σας υποδείξουμε γενικότερα τους
τρόπους με τους οποίους θα προσελκύσετε την μέγιστη θετική
ενέργεια και αρμονία στην πιο σημαντική μέρα της ζωής σας
έτσι ώστε το καινούριο σας ξεκίνημα να γίνει με τους
καλύτερους δυνατούς οιωνούς.

Έτσι διώχνετε την αρνητική ενέργεια, η οποία όχι μόνο σας
μπλοκάρει σωματικά αλλά δημιουργεί εντάσεις ,παρεξηγήσεις
και ψυχοσωματικά φαινόμενα (κάποια αρρώστια ή ατύχημα της
τελευταία στιγμής).
Πλέον έχετε όλα τα εφόδια για να κυλήσουν ομαλά εκείνες οι
φορτισμένες ενεργειακά ημέρες,με ηρεμία,γαλήνη,αρμονία
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