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rmonia în familie ºi în cuplu sunt
unele dintre cele mai importante aspecte
ale vieþii noastre: o relaþie armonioasã cu
cei dragi ne face sã trecem mai uºor peste
probleme, sã vedem lumea cu alþi ochi, sã
fim mai toleranþi ºi, în final, sã avem mai
mult succes în tot ceea ce întreprindem.
Ajutorul ºi sfaturile date de partenerul de
viaþã pot reprezenta un element esenþial
care face diferenþa dintre reuºitã ºi eºec.
Aplicând câteva reguli simple de Feng
Shui vei constata într-un timp foarte scurt
cum viaþa ta se va îmbunãtãþi într-un mod
radical, transformând venirea acasã de la
serviciu sau reîntoarcerea în sânul familiei
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în lucruri care te bucurã ºi aceasta indiferent dacã sunteþi un cuplu fãrã copii sau o
familie numeroasã.
Aranjarea dormitorului
Aranjarea dormitorului este unul dintre cei
mai importanþi paºi: este foarte important
sã ai un somn odihnitor, lipsit de coºmaruri,
somn care sã te încarce cu energie beneficã ºi sã îþi dea un tonus bun ºi o relaþie
pasionalã.
Pentru început va trebui sã acorzi atenþie
mobilierului de dormitor. Am observat
în ultimul timp foarte multe piese de
mobilier pentru dormitor, care au oglinzi
verticale mari, amplasate mai ales pe

uºile ºifonierelor. Din punct de vedere
Feng Shui, acestea pot aduce tensiuni în
cuplu, infidelitate ºi despãrþire, în cazul
în care reflectã patul. De asemenea vor
apãrea probleme de sãnãtate, care îþi
vor da bãtãi de cap. Soluþia este foarte
simplã: încearcã sã aplici aceste oglinzi
pe interiorul uºilor de la dulap, astfel încât
sã le foloseºti doar atunci când ai nevoie
de ele. Dacã oglinzile sunt deja aplicate
pe uºi ºi reflectã patul sau o porþiune din
acesta, încearcã sã acoperi câteva nopþi
la rând acest oglinzi ºi vei sesiza imediat
o schimbare în bine.
Câteva informaþii despre pat
Patul trebuie amplasat astfel încât capul
patului sã fie lipit de un perete, preferabil
nu cel comun dormitor/baie. Nu amplasa patul sub geam – peretele trebuie
sã fie plin. Încearcã sã amplasezi patul
astfel încât sã existe o simetrie – noptiere
în stânga ºi dreapta, douã veioze etc.
Fiecare soþ trebuie sã poatã coborî din
pat pe partea lui. O amplasare a patului
într-un colþ nu este indicatã.
Salteaua patului ºi lenjeria trebuie sã fie
dintr-o bucatã. Tot mai des am observat
paturi cu douã saltele alãturate, douã
cearceafuri ºi douã pãturi. Nimic mai
greºit! Acestea vor conduce în timp la
rupturã în cuplu ºi la vieþi separate. ªi nu îþi
doreºti sã stai cu partenerul de viaþã doar
pentru cã aveþi copii ºi rate împreunã!
Evitaþi de asemenea sã amplasezi patul
sub o grindã. În mod simbolic aceasta
va departaja patul în douã – ºi implicit ºi
relaþia.
Decorarea dormitorului
Evitã sã amplasezi tablouri sau alte
elemente decorative deasupra capului.
Acestea îþi vor crea o senzaþie de apãsare
ºi vor conduce la un somn agitat.
În dormitor poþi amplasa un tablou de
familie, în care eºti într-o ipostazã fericitã
alãturi de partener. Vei contribui astfel la întãrirea acestei stãri de fapt de
fiecare datã când te uiþi la acel tablou
ºi îþi aminteºti cu plãcere de respectivul
moment. Ar trebui sã elimini plantele
din dormitor – mai ales cele cu vârfuri
ascuþite. În mod inevitabil þepii acestora aduc „sãgeþile otrãvite”, care îþi vor
periclita relaþia. Fântânile de apartament
ºi tablourile care reprezintã apa trebuie
eliminate din dormitor. Apa are ca efect un
somn agitat ºi plin de coºmaruri, melancolie, tristeþe ºi depresie. Nu amplasa pe
pereþi animale împãiate sau alte reprezentãri similare. În mod simbolic acestea
te vor „sfâºia” – te vor leza la nivel subtil,
creând o stare tensionatã în cuplu
Remediile Feng Shui care trebuie amplasate în dormitor sunt: pereche de raþe mandarine ºi simbolul dublei fericiri – douã
simboluri deosebit de puternice pentru
activarea energiei iubirii. Se spune despre
raþele mandarine cã rãmân fidele alãturi

de acelaºi partener pânã la sfârºitul vieþii
– trãsãturã pe care o doreºti ºi tu în relaþia
de cuplu. Simbolul dublei fericiri activeazã
energia dragostei, creând o anumitã energie pozitivã în cuplu.
Dormitorul persoanelor singure
Persoanele singure ar trebui sã þinã cont
de toate regulile de mai sus, ca ºi cum ar
avea deja un partener. Singura deosebire
este cã tabloul amplasat ar trebui sã reprezinte un cuplu ideal, preferabil pozat din
spate, astfel încât sã nu atragã un partener
de viaþã care seamãnã cu cel din pozã, ci
partenerul de viaþã potrivit.
Bucãtãria
Încearcã sã achiziþionezi mobila de
bucãtãrie în aºa fel încât numãrul de locuri
de la masã sã corespundã numãrului de
membri ai familiei. Dacã aveþi un copil,
masa trebuie lipitã de un perete, pentru a
rãmâne 3 locuri. Dacã sunteþi doar doi,
atunci veþi mâncã faþã în faþã, pentru a
crea un echilibru.
Un loc mai puþin la masã va conduce la
destrãmarea familiei, un membru plecând
mai repede din locuinþã. Dacã sunt mai
multe locuri, vei primi mai des vizitele prietenilor – vizite care uneori pot fi plãcute,
dar care alteori vã stricã intimitatea.
Livingul
Creezã aici un spaþiu intim, în care sã te
poþi simþi bine alãturi de cei dragi. Fiecare
membru al familiei trebuie sã aibã locul
lui. Reunirea familiei seara, dupã orele de
program, trebuie sã fie o plãcere.
Bijuteriile
Simbolistica bijuteriilor este foarte importantã în relaþia de cuplu. Simbolurile de
dragoste vor armoniza energia între tine
ºi partenerul de viaþã, îndepãrtând în mod
subtil persoanele cu gânduri negative din
cale. Un pandantiv cu Simbolul Dublei
Fericiri poate fi purtat de cãtre ambii
parteneri. Un canaf cu acest simbol la telefon sau o pereche de amonite, câte una
în fiecare portofel al partenerilor va întregi
cuplul ºi va conduce la crearea unui întreg.
Tablourile sunt foarte importante ele
creând o vibraþie deosebit de puternicã,
deoarece te uiþi zilnic la ele. Aºeazã în
dormitor, în sufragerie ºi pe hol simboluri
de dragoste ºi tablouri cu raþe mandarine,
Simbolul Dublei Fericiri sau o inimã roºie.
Este de asemenea indicat sã apelezi la
sfaturile unui consultant Feng Shui care sã
calculeze exact zona dragostei ºi a cãsãtoriei ºi sã o activeze corespunzãtor.
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