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n societatea modernã baia a început
sã joace un rol esenþial: este locul în care,
pe lângã igiena personalã, oamenii au
început sã se relaxeze ºi sã se destindã
– la aceasta contribuind din plin uleiurile
aromate ºi cãzile de baie cu vibromasaj.
De ce aspecte Feng Shui ar trebui sã
þinem însã cont atunci când proiectãm ºi
decorãm aceastã încãpere?
Dacã te afli în faza de proiectare a casei,
ar trebui sã nu amplasezi baia în sud. ªi
aceasta deoarece sudului îi corespunde
elementul Foc ºi culoarea roºie, iar bãii îi
corespunde prin definiþie elementul Apã
ºi culoarea albastrã. Apa ºi Focul sunt
elemente opuse, iar o baie amplasatã în
sudul casei nu va crea decât tensiuni ºi o
energie perturbatoare.
Alte locaþii în care ar trebui sã eviþi amplasarea bãilor sunt urmãtoarele: sub scãri, la
etaj deasupra bucãtãriei, în centrul spaþiului – acest din urmã aspect fiind valabil ºi
pentru clãdirile cu birouri.
Pentru situaþia în care casa este deja construitã, este recomandat sã nu alegi nuanþe de roºu la decorarea bãii (culoarea
zugrãvelii, a gresiei, faianþei sau mobilierului), din acelaºi motiv: vei crea un conflict
între cele douã elemente – Apã ºi Foc,
conflict care va conduce la o senzaþie de
disconfort, tensiune ºi teamã atunci când
vei intra în baie.
Un alt aspect foarte important de care
trebuie sã þii cont este modul în care sunt
amplasate celelalte uºi raportat la uºa de
la baie: de cele mai multe ori baia este
amplasatã în capãtul unui hol ºi uºa unei
camere sau cea de la intrare se deschide
exact pe direcþia uºii de la baie. Astfel,
toatã energia casei se „scurge” prin
aceastã uºã. Soluþia este foarte simplã:
menþine uºa bãii închisã în permanenþã
ºi „mascheaz-o” prin amplasarea unei
oglinzi simple, mici. O soluþie alternativã o
reprezintã uºile de baie care au oglindã
în loc de geam – din punct de vedere

energetic, aceastã oglindã va face baia
invizibilã, contribuind astfel la acumularea
energiei ºi bogãþiei în casã.
Instalaþiile sanitare trebuie sã fie funcþionale în totalitate: robineþii care curg vor avea
ca afect „scurgerea” abundenþei ºi prosperitãþii! Acordã acestui amãnunt atenþia
cuvenitã ºi apeleazã la serviciile unui
instalator în cazul în care constaþi astfel de
defecþiuni. Fiecare picãturã de apã care
se scurge datoritã unui robinet defect este
în strânsã legãturã cu planul tãu financiar
– ºi acesta va avea de suferit câte puþin –
pentru ca în final sã constaþi cã, deºi ai un
venit bun, banii nu îþi mai ajung.
Capacul de la toaletã trebuie lãsat întotdeauna jos, pentru ca, în mod simbolic,
sã nu permiþi bogãþiei din casã sã plece:
canalizarea este una din modalitãþile prin
care, la nivel subtil, se pierde energia.
Evitã sã amplasezi în baie remedii Feng
Shui care înfãþiºeazã zeitãþi. Aici ar trebui
sã creezi decoruri din scoici ºi plante
– dacã spaþiul îþi permite acest lucru.
Ordinea este deosebit de importantã:
pune rufele într-un coº cu capac, închide
capacul de la maºina de spãlat ºi asigurãte cã în baie este o curãþenie desãvârºitã.
Aerisirea bãii trebuie sã fie foarte bunã.
Monteazã, dacã este necesar, un ventilator cu temporizare conectat la reþeaua
de iluminare a bãii. Astfel, ori de câte
ori vei intra în baie ºi vei aprinde lumina,
ventilatorul va porni ºi va asigura un aer
proaspãt, plãcut. Mirosurile neplãcute au
un efect deosebit de negativ asupra energiei, transformând-o din energie pozitivã în
energie negativã – la nivelul întregii case.
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