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Bucur`-te de
o cas` cald`,
armonioas`
P

entru o locuinþã plinã de armonie
ºi bunãstare, caldã ºi primitoare, este
nece-sarã o armonizare a energiei Qi
– cea care vine din naturã ºi intrã în
locuinþele în care trãim. Aceastã energie
trebuie sã fie distribuitã uniform, pentru
ca apoi sã se reîntoarcã în naturã.
Regulile Feng Shui ne indicã într-un mod

aplicând câteva
principii Feng Shui

accesibil modul în care trebuie aranjatã
locuinþa, astfel încât fluxul de energie sã
fie optim.
O casã în care energia nu circulã va
avea un efect negativ asupra ocupanþilor acesteia. Insuccesele, îmbolnãvirile dese ºi lipsa echilibrului pe toate
planurile sunt doar câteva simptome,
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vizibile chiar ºi pentru o persoanã care
nu a intrat în contact cu arta Feng Shui.
O locuinþã în care fluxul energiei, a
Qi-ului, este bun, va fi perceputã de cei
care locuiesc în ea (ºi nu numai) ca o
locuinþã în care domneºte armonia ºi
în care echilibrul se face simþit pe toate
planurile.
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Analiza Feng Shui a unei locuinþe
începe cu uºa de la intrare. În funcþie de
punctul cardinal în care aceasta este orientatã, uºa va trebui vopsitã în culoarea
(sau nuanþa) punctului cardinal respectiv
sau a elementului care amplificã acel
punct cardinal:
Nord – albastru,alb
Sud – roºu, verde
Est – verde, maro
Vest – alb, maro
Nord-Est – maro, roºu
Nord-Vest – alb, maro
Sud-Est – verde, albastru
Sud-Vest – maro, roºu
Este, de asemenea, foarte important ca
uºa de la intrare sã se deschidã spre
interior, pentru a permite energiei sã
intre în casã.
Acest lucru este ºtiut ºi de arhitecþii
marilor centre comerciale, care au
proiectat uºile de intrare foarte mari,
rotative, rezolvând astfel douã cerinþe:
energia pãtrunde în clãdire ºi sunt respectate normele de evacuare în cazul
unor evenimente neprevãzute.
De asemenea, trebuie sã þii cont cã
pe direcþia uºii de intrare nu trebuie sã
se afle un geam, deoarece în acest
caz energia nu se va distribui uniform
în locuinþã – ea fiind atrasã prin geam
înapoi în naturã.
Amenajarea bucãtãriei
Bucãtãria este locul în care se preparã
hrana, aceasta putând conduce la o
creºtere sau la o scãdere a energiei. Din
aceastã cauzã este foarte important ca
bucãtãria sã respecte câteva reguli de
bazã:
Aragazul trebuie aºezat astfel încât sã
poþi privi direct uºa atunci când gãtteºti.
Dacã acest lucru nu este posibil, este
indicatã amplasarea deasupra aragazului a unei oglinzi mici, în care sã
poþi privi uºa. În mod simbolic, nu vei fi

surprins de cei care intrã în bucãtãrie în
spatele tãu, ºi vei avea o atitudine relaxatã – ceea ce se va reflecta ºi asupra
mâncãrii pregãtite. Nu amplasa aragazul direct lângã chiuvetã sau frigider. În
mod simbolic vei alãtura douã elemente
– Focul ºi Apa – elemente care sunt în
conflict. Dacã nu ai altã soluþie, introdu
între aragaz ºi frigider sau chiuvetã o
placã din lemn. Ea reprezintã elementul Lemn, care desparte Focul ºi Apa,
atrãgând echilibrul.
Evitã amplasarea plantelor cu þepi ºi
încearcã sã pãstrezi cuþitele în sertar
sau în suportul de cuþite. Vei evita astfel
apariþia „sãgeþilor otrãvite”.
Livingul
Amenajarea livingului este de asemenea
un aspect foarte important în crearea
echilibrului ºi armoniei. Þine cont de
faptul cã mobila cu multe colþuri va
provoca tensiuni ºi probleme în cuplu.
Acelaºi lucru se va întâmpla dacã vei
acumula foarte multe obiecte ºi accesorii. Pentru a optimiza curgerea
energiei este recomandatã amplasarea
unor plante, preferabil cu frunze rotunde
ºi cãrnoase. În mod simbolic vei face
ca aceste zone sã „creascã”, activând
fluxul Qi.
Încearcã, de asemenea, sã amplasezi
canapeaua ºi fotoliile astfel încât cei
care stau pe ele sã nu stea cu spatele
la uºã. Livingul este locul în care membrii
familiei se adunã seara ºi este foarte
important ca fiecare membru al familiei
sã se simtã bine. Numãrul de locuri
trebuie sã fie cel puþin egal cu numãrul
de membri ai familiei, astfel încât nimeni
sã nu fie dezavantajat.
Camera copilului
În aceastã camerã copii vor petrece mai
mult timp decât în oricare altã încãpere.
Din acest motiv, ea trebuie aranjatã
astfel încât sã ofere micuþilor un confort

ºi o armonie deosebitã. Patul copilului
trebuie amplasat astfel încât sã nu fie
orientat cu capul spre uºã ºi nici sub un
geam. Evitã mobilierul care are bibliotecã deasupra patului. În mod simbolic,
aceasta va provoca tensiuni ºi coºmaruri
copilului care va dormi în patul respectiv.
Biroul sau masa de studiu nu trebuie amplasate în nici un caz astfel încât copilul
sã stea cu faþã spre un perete! Aceastã
poziþie va avea ca efect probleme de
sãnãtate ºi scãderea rezultatelor la învãþãturã. Amplaseazã biroul astfel încât
copilul sã stea cu spatele la un perete
solid (nu sub geam) ºi sã poatã privi uºa
de acces în camerã.
Evitã sã zugrãveºti camera copilului în
roz „pentru cã e fetiþã” sau bleu „pentru
cã e bãiat”. Dacã este un bãiat nãscut
sub un semn de Foc ºi îi vei zugrãvi camera în albastru / bleu, vei crea tensiuni,
care, pe termen lung, vor conduce la
probleme deosebite: conflictul Apã-Foc
este evident. Încearcã sã alegi culori
calde, pastelate, care sã insufle o stare
de calm ºi liniºte. Ar fi de asemenea
indicat ca aceste culori sã fie în armonie
cu elementul sub care este nãscut copilului: Apã – bleu; Pãmânt – maro, bej;
Lemn – verde; Metal – alb, galben pai;
Foc – roz, roze.
Aplicate corect, aceste reguli simple
vor crea o atmosferã destinsã ºi caldã
în locuinþa ta. Iar aceasta se va reflecta
într-o viaþã mai bunã ºi împlinitã, alãturi
de cei dragi. Succes!
Despre dormitor, birou ºi baie vom vorbi
în ediþia viitoare a revistei.
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