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4/Χρειάζονται κινέζικα αντικείμενα για να κάνω feng
shui στον χώρο?
Τα κινέζικα αντικείμενα απο μόνα τους,αντίθετα με την κοινή
εντύπωση που υπάρχει,δεν φέρνουν την ενέργεια του feng shui
σε έναν χώρο.
Δεν μπορούμε πχ βάζοντας ένα συντριβάνι ή ένα βούδα
-κλασικά αντικείμενα feng shui πλούτου-να πιστεύουμε πως θα
έχουμε πλούτο αυτόματα και χωρίς οποιαδήποτε άλλη κίνηση.
Είναι πολύ πιθανό μάλιστα,εάν τοποθετηθούν σε λάθος θέση,να
έχουμε το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα απο το
προσδοκώμενο.
Το feng shui είναι κινέζικη ευνοϊκή χωροθεσία και αφορά το
πως είναι διαρυθμισμένος ένας χώρος,πως είναι η διάταξη
των επίπλων,ποιά είναι τα χρώματα,τα σχέδια,οι υφές,οι
εικόνες,οι παραστάσεις,τα αντικείμενα που υπάρχουν σε
αυτόν,ανάλογα με τα άτομα που ζουν/εργάζονται σε αυτό τον
χώρο,έτσι ώστε να μην μπλοκάρουν και αφαιρούν απο την ζωή
μας,όλα όσα αποζητάτε.
Το να προστεθούν κάποια κινέζικα αντικείμενα είναι καθαρά
στην κρίση των ατόμων που ζουν στον συγκεκριμένο χώρο.
Εμείς απο την άλλη πλευρά,ως επαγγελματίες δεν επιβάλλουμε
τη χρήση κινέζικων αντικειμένων όπως φυσικά και
οποιουδήποτε άλλου αντικειμένου (κρύσταλλος,αιθερικός
μετατροπέας,φυτό,γεωπαθητικός μετατροπέας κλπ) σε καμία
FENG SHUI INTERIOR DESIGN
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ-ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΕΣ ΕΥΝΟΪΚΗΣ ΧΩΡΟΘΕΣΙΑΣ
Άτλαντος 25 Π. Φάληρο Αθήνα, Τηλ: 210 9855778, 693 8444209, Fax: 211
7709879
Ημέρες & Ώρες Επικοινωνίας: Δευτέρα-Παρασκευή 10.00πμ εώς 14.00μμ
info@fengshuiinteriordesign.gr , www.fengshuiinteriordesign.gr

περίπτωση,ούτε φυσικά εμείς συγκεκριμένα τα εμπορευόμαστε
καθώς η δουλειά μας είναι η αρχιτεκτονική εσωτερικών χώρων
με την εφαρμογή feng shui και μόνο και όχι εμπόριο κινέζικων ή
άλλων ειδών.
Φυσικά είμαστε σε θέση με τις γνώσεις μας να προτείνουμε εάν
κάτι επιθυμεί να τοποθετήσει στον χώρο του ο πελάτης κατά
τον καλύτερο δυνατό τρόπο,αλλά μόνο εάν του αρέσει και το
επιθυμεί ο ίδιος.
Ο σκοπός μας είναι η δημιουργία ενός αρμονικού
περιβάλλοντος που θα φέρει ηρεμία,χαλάρωση και ευημερία σε
αυτούς που ζουν ή εργάζονται μέσα σε αυτό μέσω του feng
shui.
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