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pentru mansardã

ansardele au fost, pânã nu demult,
locuri folosite aproape în exclusivitate pentru
depozitare. Preþurile construcþiilor au fãcut însã
ca aceste spaþii sã fie folosite în ultimul timp tot
mai mult pentru a amenaja dormitoare sau sãli
de recreere – un lucru foarte bun, dacã sunt
respectate anumite reguli ºi principii Feng Shui.
Transformarea unui pod sau a unei mansarde
în spaþiu locuibil va avea ca efect o dinamizare a energiei în întreaga casã: energia staticã
a lucrurilor depozitate aici va fi înlocuitã de o
energie dinamicã – mansarda devine astfel
un spaþiu în care familia îºi petrece o parte din
timp. Dintr-o datã, energia staticã, cu un efect
de „apãsare” ºi „frânare” a casei, va avea un
efect benefic, ocupanþii casei simþindu-se mult
mai bine, fãrã o cauzã aparentã. Casele care
au fost proiectate cu mansarde funcþionale au
acest avantaj de la bun început: energia este
dinamicã în toatã casa, ceea ce conduce la
o viaþã dinamicã ºi la eliminarea tensiunilor.
Sfaturile urmãtoare te vor ajuta sã amenajezi
mansarda în funcþie de destinaþia acesteia,
astfel încât sã obþii cât mai multe avantaje
pãstrând totodatã ºi echilibrul energetic al
casei.
Amplasarea mobilierului în mansardã
Datoritã specificului acestui spaþiu, trebuie
acordatã o atenþie deosebitã amplasãrii
mobilei în mansardã. Evitã sã amplasezi
paturile sub planul înclinat al acoperiºului.
La prima vedere, poziþionarea paturilor sub
planul înclinat al acoperiºului va crea spaþiu
suplimentar, deoarece îþi rãmâne loc pentru a
pune alte mobile înalte. Însã efectele negative
se vor face simþite pe termen lung: planul
înclinat deasupra capului conduce la limitarea
creºterii ºi dezvoltãrii precum ºi la probleme
de sãnãtate! Soluþia la aceastã problemã
este foarte simplã: creazã un tavan drept, din
profile uºoare sau rigips, în locul cel mai înalt
al mansardei ºi amplaseazã aici patul. Atenþie
însã: capul patului trebuie sã fie lipit de un
perete solid. Sub planul înclinat al acoperiºului
vei amplasa dulapuri care sã se potriveascã
perfect. În acest fel vei reuºi sã regularizezi
forma mansardei. Atunci când amplasezi
mobila în mansardã, þine cont de sãnãtatea ta
ºi apoi de poziþia dulapurilor – vei avea astfel
mai mult de câºigat!
Grinzile
Datoritã specificului mansardei, este dificilã
proiectarea acesteia þinând cont de faptul
cã grinzile în Feng Shui trebuie „ascunse”.
În foarte puþine locaþii am gãsit mansarde
proiectate corespunzãtor – ne-am dat seama
cã în acest caz arhitecþii au avut noþiuni de
Feng Shui ºi au þinut cont de aceste aspecte.
În cazul în care grinzile sunt vizibile ºi proeminente, evitã sã amplasezi paturile sub ele! O
grindã deasupra patului va emite o energie

negativã, care în mod simbolic are un efect
de despãrþire, de „tãiere”. Dacã vei dormi
în acest pat, vei constata o rãcire a relaþie
de cuplu sau, dacã grinda emite energia
negativã de-a latul patului, vei constata o
înrãutãþire a sãnãtãþii ºi o îmbolnãvire a organelor sau membrelor deasupra cãrora este
poziþionatã grinda. ªi în cazul grinzilor existã
soluþii salvatoare: dacã mutarea patului sau
a canapelei nu poate fi efectuatã, încearcã
sã creezi un tavan fals din profile uºoare sub
aceste grinzi, astfel încât ele sã nu mai fie
vizibile. În cazul în care nici acest lucru nu este
posibil, atenueazã efectul negativ al grinzilor
cu ajutorul spoturilor luminoase sau a nuielelor
din bambus.
Indiferent de cât de frumos amenajatã
mansarda, nu îþi va aduce nici o satisfacþie
petrecerea timpului aici dacã nu te vei simþi
bine ºi nu vã vei gãsi echilibrul ºi liniºtea!
Geamurile
Disponibile într-o varietate foarte largã de
modele ºi dimensiuni, geamurile de mansardã
au rolul de a lãsa lumina sã pãtrundã în acest
spaþiu. Ar fi de preferat sã eviþi amplasarea
patului direct sub un asemenea geam. În
mod energetic nu vei fi protejat de ceea ce
vine cãtre tine, ºi vei avea în permanenþã o
senzaþie de teamã ºi apãsare. Chiar dacã
tu dormi, subconºtientul este treaz ºi este influenþat de evenimentele din jur: ploaie, lumini,
copaci care se miºcã, miºcãri pe cer. Te vei
trezi dimineaþa mai obosit decât te-ai culcat ºi
nu vei înþelege de ce. ªi în acest caz soluþia
este simplã: dacã nu poþi evita amplasarea
patului sub geam, încearcã sã închizi mãcar
jaluzelele geamului respectiv. În mod simbolic
ai creat un scut între tine ºi mediul înconjurãtor.
Exteriorul
Un ultim aspect de care trebuie sã þii cont,
este mediul exterior mansardei. Aici trebui sã
ai în vedere mai ales stâlpii de înaltã tensiune,
firele de curent electric ºi antenele de orice fel.
Toate acestea produc un câmp electromagnetic care îºi face simþitã prezenþa mult mai
puternic, deoarece mansarda se aflã mult mai
aproape de aceste surse generatoare.
În cazul în care în apropierea casei tale
sunt instalate antene de emisie-recepþie de
putere mare, ar fi de preferat sã nu amenajezi
dormitorul în mansardã – acest spaþiu rãmâne
pentru cazarea musafirilor (care nu vor fi
afectaþi deoarece nu vor petrece foarte mult
timp aici) sau pentru activitãþi recreative, de
scurtã duratã.
Cristina ºi Dan Reit
Maeºtrii Feng Shui
http://www.feng.shui.ro
http://www.feng-shui-consult.ro
Telefon: 0743-843.151

65

