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Είμαι η Τζούλια Ζησοπούλου, Σύμβουλος του Feng Shui
& Life Coach, με σπουδές Πολιτικού Μηχανικού.
Παράλληλα με τη φοίτηση μου στο τμήμα Πολιτικών
Μηχανικών του Α.Π.Θ, σπούδασα με τους μεγαλύτερους
Δασκάλους του Φενγκ Σούι, τον Yap Cheng Hai και τον
Joey Yap.
Με περισσότερα από 18 χρόνια εμπειρίας, δουλεύω με
ιδιώτες και επαγγελματίες με στόχο την εξέλιξη και
βελτίωση της ζωής τους σε διάφορους τομείς. Έχω
συνεργαστεί
με
εργολάβους,
αρχιτέκτονες
και
διακοσμητές σε περισσότερα από 200 έργα. Προσφέρω
επαγγελματικές
υπηρεσίες
σε
ένα
ευρύ
φάσμα
επιχειρήσεων και ατόμων σε παγκόσμιο επίπεδο.
Σε
συνεργασία
με
τους
επαγγελματίες,
παρέχω
συμβουλές για την επιλογή γης, την κατασκευή κτιρίων
και τον εσωτερικό σχεδιασμό ώστε να υπάρχει εύνοια
και αρμονία στον χώρο.
Οι εφαρμογές είναι άπειρες από ένα απλό διαμέρισμα,
την επιλογή σπιτιού είτε είναι για ενοίκιο ή αγορά, την
επιλογή οικοπέδου, συνεργασία με εργολάβους για τη
διαμόρφωση των χώρων ώστε να ευνοούν τους ενοίκους
ή ιδιοκτήτες μέχρι εργοστάσια, επιλογή γραφείων και
πολλά άλλα. Η μελέτη του Φενγκ Σούι βασίζεται στις
προσωπικές ανάγκες του κάθε ανθρώπου και έχει
μακροπρόθεσμα αποτελέσματα.
Παράλληλα κάνω προσωπικές αναλύσεις με τη μέθοδο
Bazi. Μέσα από την ημερομηνία και την ώρα γέννησης
του ατόμου, γίνεται πλήρης αποκωδικοποίηση του
χαρακτήρα του. Σκοπός της ανάλυσης είναι η ανάδειξη
των ταλέντων και ικανοτήτων και πως μπορούμε να τα
χρησιμοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Η μέθοδος
αυτή
βοηθάει
στην
αυτογνωσία,
τις
προσωπικές
επιλογές και τη λήψη αποφάσεων. Δεν ψάχνουμε να
βρούμε τι μας λείπει, αλλά νιώθουμε ευγνωμοσύνη και
εξελισσόμαστε με τα χαρακτηριστικά που έχουμε.
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Το Φενγκ Σούι είναι η πανάρχαια Κινέζικη Τέχνη
χωροθεσίας και χωροδιάταξης, με ιστορία περίπου
4000 ετών. Είναι η Τέχνη της εναρμόνισης του
Ατόμου με το περιβάλλον του, φυσικό ή τεχνητό,
βασιζόμενο στην ιδέα ότι η γη είναι ζωντανή και
γεμάτη
με
ενέργεια
(που
στο
Φενγκ
Σούι
αποκαλούμε chi).
Είναι η ισορροπία μεταξύ του γιν και του γιάνγκ,
του θετικού και του αρνητικού.
Πως όμως το Φενγκ Σούι εφαρμόζεται πρακτικά και
πως μπορεί να επηρεάσει με θετικό αποτέλεσμα τη
ζωή μας;
Για
να
πετύχουμε
την
αρμονία
και
την
εξισορρόπηση της ενέργειας στο σπίτι και στον
επαγγελματικό μας χώρο, εφαρμόζουμε τις τεχνικές
του Φενγκ Σούι με αποτέλεσμα να έλκουμε την
θετική ενέργεια γύρω μας και παρατηρούμε άμεσα
τις αλλαγές στην καθημερινή μας ζωή.
Σαν αποτέλεσμα ενισχύονται
η ευεξία και η ανθρώπινη αντίληψη
πολλαπλασιάζονται οι ευκαιρίες για την
επίτευξη των στόχων και την αύξηση του
πλούτου
ευνοούνται η επικοινωνία και οι σχέσεις
αρμονία ανάμεσα στο περιβάλλον και τον
άνθρωπο
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Το Φενγκ Σούι έχει γίνει πολύ δημοφιλές στην
εποχή μας. Πολύ γνωστοί, κυρίως επιχειρηματίες,
είναι ανάμεσα στους πρωτοπόρους που εφαρμόζουν
με επιτυχία τις τεχνικές του Φενγκ Σούι, καθώς
σκοπός
τους
είναι
να
εξελίσσονται
και
να
βελτιώνουν συνεχώς το επίπεδο της ζωής τους.
Ο Richard Branson, ιδρυτής της Virgin Group,
πρωτοπόρος και δημιουργικός ως επιχειρηματίας
εφαρμόζει τις τεχνικές του Φενγκ Σούι κυρίως σε
σημαντικά πρότζεκτ.
Η βασίλισσα των Media, Oprah Winfrey, είναι
γνωστή για το επικοινωνιακό της ταλέντο και τη
φιλανθρωπία.
Καθώς
χαρακτηρίζεται
από
ένα
δυνατό και ανοιχτό μυαλό, εφαρμόζει τις τεχνικές
του
Φενγκ
Σούι
στο
χώρο
της,
με
σκοπό
να
βελτιώσει
το
επίπεδο
της
ζωής
της
ακόμη
περισσότερο.
Όλες αυτές οι χαρισματικές προσωπικότητες έχουν
ένα
κοινό
εκτός
από
την
επαγγελματική
τους
επιτυχία. Σκοπός τους είναι να δημιουργούν υγιείς
κοινότητες
και
να
επηρεάζουν
θετικά
τους
ανθρώπους μέσω των μηνυμάτων τους.
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Όταν έχουμε την ευκαιρία να κτίσουμε το σπίτι μας
από την αρχή, μπορούμε να το σχεδιάσουμε σωστά,
ώστε
να
δημιουργηθεί
με
τις
καλύτερες
προδιαγραφές και να είναι εναρμονισμένο με το
περιβάλλον. Στην περίπτωση αυτή το Φενγκ Σούι
σαν
τεχνική,
μας
δείχνει
τον
τρόπο
πώς
να
χτίσουμε ένα κτίριο, ώστε να έλκει τη θετική
ενέργεια
και
να
είναι
εναρμονισμένο
με
το
περιβάλλον και την προσωπικότητα μας.
1ο βήμα: Η αρχιτεκτονική κάτοψη του σπιτιού.
Το σχήμα του κτιρίου παίζει σημαντικό ρόλο και
είναι προτιμότερο να είναι άρτιο και αρμονικό. Το
τετράγωνο
και
το
παραλληλόγραμμο
είναι
τα
καλύτερα σχήματα για τις κατόψεις ενός σπιτιού,
γιατί
συμβολίζουν
τη
σταθερότητα
και
ενεργοποιούν όλους τους τομείς της ζωής μας.
Σχήματα ακανόνιστα ή Γ, δεν είναι ευνοϊκά και
μπορεί να επηρεάζουν αρνητικά συγκεκριμένους
τομείς της ζωής μας. Σύμφωνα με το Φενγκ Σούι η
κάτοψη ενός σπιτιού χωρίζεται σε 9 περιοχές, οι
οποίοι αντιπροσωπεύουν 9 τομείς της ζωής μας. Αν
λείπει
κάποια
από
τις
9
περιοχές,
τότε
δημιουργείται πρόβλημα στον αντίστοιχο τομέα της
ζωής μας.
Το σωστό και άρτιο
βασικότερο βήμα.

σχέδιο

του
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2ο βήμα: Η τοποθέτηση του σπιτιού.
Όταν σχεδιάζουμε το σπίτι είναι σημαντικό να
λαμβάνουμε υπόψη το εξωτερικό περιβάλλον και να
το διαμορφώσουμε έτσι ώστε να είναι σε πλήρη
αρμονία με αυτό.
Φροντίζουμε η πίσω πλευρά του σπιτιού να είναι
καλυμμένη,
δηλαδή
μορφολογικά
από
πίσω
να
έχουμε το υψηλότερο έδαφος και από μπροστάπρόσοψητο
πιο
χαμηλό.
Φανταστείτε
έναν
άνθρωπο που επιλέγει ένα μέρος και φροντίζει η
πλάτη του να είναι καλυμμένη, ενώ μπροστά έχει
ανοιχτό και ορατό πεδίο. Και όλα αυτά σε πλήρη
αρμονία με το σχήμα του οικοπέδου.
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3ο βήμα: Η διαρρύθμιση του σπιτιού.
Όταν σχεδιάζουμε τη διαρρύθμιση
λαμβάνουμε υπόψη τα παρακάτω:

του

σπιτιού

Το κέντρο του σπιτιού να είναι ελεύθερο, γιατί η
ενέργεια το chi, όπως κινείται από το εξωτερικό
περιβάλλον συγκεντρώνεται στο κέντρο και μετά
διασκορπίζεται στον υπόλοιπο χώρο. Άρα καλό
είναι να ρέει ανεμπόδιστα.
Η κεντρική είσοδος να είναι καλά φωτισμένη και
τοποθετημένη με τέτοιο τρόπο, ώστε ανοίγοντας
την να βλέπεις ανοιχτό χώρο.
Τοποθετούμε
τις
κρεβατοκάμαρες
στην
πίσω
πλευρά του σπιτιού, όπου έχουμε περισσότερο
ησυχία και η ενέργεια είναι περισσότερο yin. Οι
κρεβατοκάμαρες
φροντίζουμε
να
έχουν
άρτιο
σχήμα και τα παράθυρα να είναι διαμορφωμένα
ώστε να φωτίζουν επαρκώς το χώρο.
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Η κουζίνα, η οποία συμβολίζει την ευμάρεια και
την υγεία, είναι καλό να τοποθετείται σε σημείο
φωτεινό
και
εξωτερικά
να
υπάρχει
καλή
μορφολογία.
Οι
τουαλέτες
τοποθετούνται
προς
την
πίσω
πλευρά
του
σπιτιού.
Καλό
είναι
να
μην
βρίσκονται ακριβώς απέναντι από την κεντρική
είσοδο.
Το σαλόνι και η τραπεζαρία είναι προτιμότερο
να τοποθετούνται κoντά στην κεντρική είσοδο
και να λειτουργούν σαν χώροι που υποδέχονται
την
ενέργεια
καθώς
εισέρχεται
στο
χώρο.
Φροντίστε είναι να είναι ανοιχτοί, φωτεινοί και
σε σημεία με την περισσότερη ενέργεια.
Οι σκάλες και το ασανσέρ, αν πρόκειται για
σπίτι
με
ορόφους
είναι
προτιμότερο
να
βρίσκονται σε μία από τις δύο πλαϊνές πλευρές
του
σπιτιού.
Αποφύγετε
όπως
αναφέραμε
παραπάνω να τα τοποθετείτε στο κέντρο του
σπιτιού.
Ακολουθώντας αυτά τα 3 βασικά βήματα μπορείτε
να είστε σίγουροι ότι θα αποφύγετε μεγάλα λάθη
και έτσι κτίζετε ένα σπίτι ακολουθώντας απλές
τεχνικές του Φενγκ Σούι.
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“Η εφαρμογή του Feng Shui στην επιχείρησή σας
δημιουργεί τις καλύτερες ευκαιρίες για
επιτυχία”

Το Φενγκ Σούι είναι η πανάρχαια Κινέζικη Τέχνη
χωροθεσίας και χωροδιάταξης, με ιστορία περίπου
4000 ετών. Είναι η Τέχνη της εναρμόνισης του
Ατόμου με το περιβάλλον του, φυσικό ή τεχνητό,
βασιζόμενο στην ιδέα ότι η γη είναι ζωντανή και
γεμάτη
με
ενέργεια
(που
στο
Φενγκ
Σούι
αποκαλούμε chi).
Το Φενγκ Σούι υποστηρίζει ότι από το περιβάλλον
και τη μορφολογία του προέρχεται η ενέργεια που
ονομάζεται «τσι». Η ποιότητα της ενέργειας – τσι
έχει την ικανότητα να επηρεάζει τον εσωτερικό
χώρο και την καθημερινότητα των ανθρώπων μέσα
σε αυτόν.
Εφαρμόζοντας το Φενγκ Σούι σε επαγγελματικούς
χώρους, αντιλαμβάνεστε τι είναι το καλύτερο για
την επιχείρησή σας, δημιουργούνται οι κατάλληλες
συνθήκες για ένα σταθερό και θετικό περιβάλλον
για τους συνεργάτες σας, ευκαιρίες για οικονομική
άνοδο και επίτευξη στόχων. Η καθημερινή εργασία,
που
καταλαμβάνει
το
ένα
τρίτο
του
εικοσιτετράωρου, δείχνει πόσο σημαντικό είναι το
περιβάλλον της εργασίας, η επικοινωνία ανάμεσα
στους συνεργάτες και το γενικό κλίμα. Η ευημερία
των
ανθρώπων
στον
εργασιακό
χώρο,
οδηγεί
ευκολότερα στην επιτυχία και αναγνώριση.
Είτε έχετε μια επιχείρηση είτε
σκέφτεστε να ξεκινήσετε, το
Φενγκ Σούι είναι το εργαλείο
που δημιουργεί το κατάλληλο
περιβάλλον και σας βοηθά να
πετύχετε τους στόχους σας.

JULIA ZISOPOULOU

FENG

SHUI

ΓΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

10

Υπηρεσίες
Εταιρικά γραφεία
Όσον αφορά τα εταιρικά γραφεία, το πιο σημαντικό
είναι η ρύθμιση και η τοποθεσία κάθε τμήματος και η
θέση
των
βασικών
μελών
προκειμένου
να
διασφαλιστεί
ένας
αρμονικός
τρόπος
εργασίας,
βασισμένος στην επικοινωνία και τη συνεργασία. Ο
τρόπος επιτυχίας εξαρτάται από τους ανθρώπους και
η ευημερία στο εργασιακό περιβάλλον είναι το κλειδί
για την μέγιστη απόδοση τους.
Εταιρείες startup
Η εφαρμογή του Φενγκ Σούι είναι ένα κατάλληλο
εργαλείο για τις Εταιρείες Startup. Η έναρξη της
επιχείρησης, η επένδυση χρημάτων, η αναζήτηση
πόρων και η εύρεση των κατάλληλων συνεργατών, για
να στηρίξετε το επιχειρηματικό σας σχέδιο, μπορούν
να γίνουν πιο εύκολα και πιο αποτελεσματικά με την
τεχνική Φενγκ Σούι. Επίσης έχει ως αποτέλεσμα την
υποστήριξη και βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού,
την ενίσχυση των ταλέντων και ικανοτήτων και βοηθά
στην
δημιουργία
μιας
θετικής
ατμόσφαιρας
που
δημιουργεί κίνητρα και επαγγελματική ικανοποίηση
ανάμεσα στους εργαζομένους.
Καταστήματα/ εστιατόρια
Στον εμπορικό τομέα είτε πρόκειται για εστιατόριο,
καφετέρια ή ένα κατάστημα το Φενγκ Σούι βοηθά στην
προσέλκυση πελατών και την αύξηση του κέρδους
σας.
Επιπλέον,
εξασφαλίζει
τη
θετική
ροή
της
ενέργειας στον χώρο ώστε όλοι να αισθάνονται άνετα
από το προσωπικό μέχρι τον πελάτη. Οι βασικοί
παράγοντες όπως το ταμείο, η κουζίνα, το γραφείο
του μάνατζερ κ.λπ. μπορούν να καθοριστούν από τη
μελέτη Φενγκ Σούι στον οποιοδήποτε εμπορικό χώρο.
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Ποια είναι τα 5 στοιχεία στο Φενγκ Σούι και
ποια είναι τα χρώματα που αντιπροσωπεύουν
το κάθε στοιχείο;

Το Φενγκ Σούι ή αλλιώς ‘Άνεμος & Νερό’, είναι μία
πανάρχαια τέχνη που βασίζεται στην αξιολόγηση και
εναρμόνιση
της
ενέργειας
με
το
περιβάλλον.
Οι
μέθοδοι
που
χρησιμοποιούνται
για
να
γίνει
μία
ολοκληρωμένη μελέτη χώρου σε πλήρη εναρμόνιση με
τον
άνθρωπο,
λαμβάνουν
υπόψη
συγκεκριμένες
θεμελιώδεις αρχές.
Μία από αυτές είναι τα 5 στοιχεία του Φενγκ Σούι, τα
οποία
ανάλογα
με
τον
προσανατολισμό,
την
εξωτερική
μορφολογία
και
τη
χρονική
περίοδο,
επηρεάζουν τον χώρο και τον άνθρωπο.
Σκοπός μια μελέτης είναι η εξισορρόπηση και η
σωστή χρήση των στοιχείων αυτών ανάλογα με τις
προσωπικές ανάγκες του καθενός.
Ας δούμε αναλυτικά το καθένα από αυτά

ΞΥΛΟ
Κατευθύνσεις: Ανατολή & Νοτιοανατολικά
+
Συμβολίζει
τη
δημιουργικότητα,
την
παραγωγικότητα, την εξέλιξη και τη μακροζωία.
– Χωρίς το στοιχείο του ξύλου δεν υπάρχει καλοσύνη
ή συμπόνια.
Σχήματα:
φιγούρες.

Παραλληλόγραμμο,

ψηλές

και

Χρώματα: πράσινο, καφέ, λιλά, μωβ, λαδί
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ΦΩΤΙΑ
Κατεύθυνση: Νότος
+ Είναι ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία, καθώς
συμβολίζει τη χαρά, την υγεία, το πάθος και την
έκφραση των συναισθημάτων.
–
Χωρίς
φωτιά
δεν
υπάρχει
τίποτα
άλλο
από
αρνητικότητα, κατάθλιψη και πικρία.
Σχήματα: Τρίγωνα, ακανόνιστα σχήματα με γωνίες
Χρώματα: Κόκκινο, πορτοκαλί, ροζ, φούξια

ΓΗ
Κατευθύνσεις: Νοτιοδυτικά & Βορειοανατολικά
+
Είναι
το
στοιχείο
που
φέρνει
σταθερότητα.
Συμβολίζει τη σωματική δύναμη, τη διάρκεια και την
αντοχή.
–
Χωρίς
τη
γη
δεν
υπάρχει
το
έδαφος
για
να
δημιουργήσουμε βάσεις.
Σχήματα: Τετράγωνα, κύβοι
Χρώματα: Κίτρινο, μπεζ, εκρού, κεραμιδί
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ΜΕΤΑΛΛΟ
Κατευθύνσεις: Δυτικά & Βορειοδυτικά
+ Συμβολίζει την ακεραιότητα, το θάρρος και τη
δικαιοσύνη. Αντιπροσωπεύει την αναλυτική σκέψη, τη
μνήμη, τη γενναιότητα και την ανάληψη ευθυνών.
– Χωρίς μέταλλο δεν υπάρχει κριτική σκέψη, δράση
ούτε μνήμη.
Σχήματα: Στρογγυλό, οβάλ, καμπυλόγραμμα σχήματα
Χρώματα: Λευκό, ασημί,
παστέλ αποχρώσεις.

γκρι,

χρυσό,

μεταλλικές-

ΝΕΡΟ
Κατεύθυνση: Βορράς
+ Είναι ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία της ζωής
μας, καθώς συμβολίζει τα συναισθήματα, τη γνώση
και τη σοφία.
– Χωρίς νερό, το πνεύμα μας γίνεται αδύναμο, δεν
υπάρχει αντίληψη.
Σχήματα:

Ελεύθερες – κυματιστές φόρμες

Χρώματα: Μαύρο, μπλε, γαλάζιο, τυρκουάζ.
Τα
χρώματα
και
τα
σχήματα
μπορούν
να
χρησιμοποιηθούν στη διακόσμηση του χώρου, ώστε
να επιτύχουμε την αρμονία των πέντε στοιχείων.

JULIA ZISOPOULOU

ΠΟΥ

ΜΠΟΡΕΙΣ

ΝΑ

ΜΕ

ΒΡΕΙΣ

Για μία μελέτη χώρου Φενγκ Σούι, μπορείτε να
στείλετε email στο info@juliafsc.com.
Βρείτε με στην ιστοσελίδα μου www.juliafsc.com
Κάντε Like στο Facebook
Ακολουθήστε

με στο Instagram

Ακολουθήστε με στο Twitter
Κάντε Subscribe στο You Tube

Πάντα στη διάθεσή σας.
Με εκτίμηση,
Τζούλια Ζησοπούλου

JULIA ZISOPOULOU
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