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Svet energij

KaKo urediti dom, da oKrepi 
energijo stanovalcev?

Prostori in predmeti v njih dajejo pečat domu in 
vplivajo na življenje vseh stanujočih, zato je dobro 
vedeti, kako ga urediti za čim boljšo podporo ozi-
roma kako povečati skladnost in pretok energij v 
njem. To veščino, ki izvira iz starodavne Kitajske, 
imenujemo »feng šuj«, pri tem pa se seveda lahko 
zanašamo tudi na zdravo »kmečko pamet«, svetu-
je Andreja Novak.

M. Kr., fotografija: Dreamstime

Osnova je očiščen dom in vzdrže-
vanje čistoče, saj tako energija 
dobro kroži po prostorih. Preveč 

navlake pomeni tveganje za zastajanje energij, 
kar ustvarja njihovo blokado, to pa vpliva na raz-
položenje in sčasoma tudi na zdravje in dobro 
počutje stanovalcev.
Na vzhodni strani doma uredimo področje bla-
gostanja, ki podpira tudi zdravje družine, za 
okrepitev energije strasti, ugleda in sodelovanja 
pa na južni strani.

 Najprej dobro počistite ta del doma in odstra-
nite vse okrasne kovinske elemente (prestavite 
jih na zahodni del oziroma na severozahodne-
ga) in sveče (prestavite jih na južni del).

 Ta predel aktivirajte z zeleno barvo, ki simbo-
lizira energijo lesa, rasti in obilja. Če je v njem 
dovolj dnevne svetlobe, vanj postavite zelene 
rastline, še posebej priporočljiva je tolstica 
»Money Tree«.

 Ves jugovzhodni del doma, takšen kot je, 
kaže, na kakšen način boste pridobivali denar. 
Če je v njem vse natrpano s stvarmi, dajete Ve-
solju znamenje, da imate vsega dovolj in da ne 
potrebujete ničesar več. Za blagostanje je po-
trebna čistoča in med vsemi predmeti ustvariti 
pretočnost, lahkost.

Ne izNičimo NastajaNja 
dobrih eNergij!
Da naš trud, da bi se stvari spremenile na bo-
lje, ne bo zaman, moramo vedeti, da z uporabo 
industrijskih čistil dostikrat izničimo nastajanje 

Z Andrejo Novak, diplomira-
no oblikovalko za notranjo 
opremo, o ustvarjanju reda 
v prostoru ter njegovih 
povezavah s človekovim 
počutjem in uspehom na 
vseh področjih življenja.

dobrih energij v prostorih. Za čiščenje doma 
uporabljajte naravna čistila in preverite v praksi 
pet razlogov, zakaj jih uporabljati. Skeptiki samo 
zamahnejo z roko, ko je pogovor o naravnih či-
stilih, a vredno je poskusiti, morda boste odkrili 
vzroke za svoje težave, povezali še druge stvari 
in na celotno življenje pogledali z druge per-
spektive in z večjim razumevanjem. Energijsko 
smo namreč bolj povezani s svojim domom in 
prostori, kot si naš um predstavlja. Poskusite in 
najdite način, kako vpeljati naravna čistila v svoj 
dom, in se v praksi prepričajte, da deluje.

1. LjubezeN iN harmoNija
med vsemi družiNskimi čLaNi
Z naravnimi čistili se ohranja izvorna energija, s 
katero je nastala vaša družina. 
Ohranjajo življenjske energije doma, ki podpira-
jo življenjske energije vseh prebivalcev. S tem 
ste tako vi kot vaš dom bolj odprti za sprejema-
nje pozitivnih energij življenja. 
Industrijska čistila s svojimi sestavinami izničijo 
dobre in mehke energije. Po večjem čiščenju z 
njimi se lahko v svojem domu počutite kot tuj-
ci. Prostori so sicer čisti, a med posameznimi 
družinskimi člani se lahko pojavi praznina, ki vas 
počasi oddaljuje, da ne najdete več skupnega 
jezika. 

2. svežiNa iN dobra 
eNergija doma 
Naravna čistila pomagajo v domu ohranjati 
dobro počutje in harmonijo, ki jo ustvarimo z 
upoštevanjem pravil feng šuja ali naravne intu-
icije pri urejanju prostorov. Ozračje doma se s 
pomočjo naravnih čistil odpira za sprejemanje 
podpore iz narave: stare energije ne zastajajo, 
saj dom sprejema energijsko podporo vsakega 
letnega časa. Na ta način nas energije vodijo v 
bolj zdrav in umirjen način življenja. Zrak in ozra-
čje v domu sta dobra in zato so vsi v njem bolj 
kreativni in sodelujoči.

Industrijska čistila »pogrizejo« vse energijske 
presežke doma, tako tudi ustvarjalno energijo. 
Zato se podzavestno izogibajte čiščenju z ume-
tnimi čistili v obdobjih, ko ustvarjate kaj večje-
ga, pomembnega za svoje življenje. Z umetnimi 
čistili se med energijami doma in narave zgodi 
razdor, ki je kot vakuum, in nas odreže od sode-
lujočih energij življenja.

3. zdraviLNa vLoga doma 
za dobro počutje
Naravna čistila pomagajo v domu kopičiti dobre 
energije, da ta resnično postane azil pred zuna-
njim stresom. Na ta način se podporne energi-
je narave in podporne energije Svetlobe Duše, 
vas in vaših družinskih članov seštevajo in vas 
podpirajo pri ustvarjanju presežkov v življenju. 
Industrijska oziroma umetna čistila redno (tako 
kot jih uporabljate) izničijo kopičenje dobrih 
energij in je tako, kot da po vsakem čiščenju za-
čenjate z izgradnjo dobrih energij doma na novo.

4. uspeh Na vseh 
področjih živLjeNja
Naravna čistila podpirajo gibanje energij v 
domu, kar pomeni, da skrbijo za to, da imate 
energijsko podporo za vsa področja življenja. 
Energije pa delujejo ne glede na to, ali se jih za-
vedate ali ne.
Umetna čistila izničijo in energijsko izpraznijo 
prostore, kjer ste jih uporabili. Zato se lahko 
na primer zgodi, da se nekomu v vaši družini 
obeta nova služba, po intenzivnem čiščenju 
doma pa ta možnost preprosto izgine in ne 
najdete razloga, zakaj se je to zgodilo. Z ume-
tnim čistilom ste prečistili področje kariere in 
izničili energijo, ki je podpirala spremembe. 
Enako se lahko zgodi za vsa druga področja 
življenja: ljubezen, partnerstvo, zanositev, bla-
gostanje, uspeh v šoli in drugje.

5. NapredovaNje v živLjeNju
Naravna čistila glede na vse omenjene točke 
podprejo osnovno dobro energijo, ki se v do-
ločenem času začne kopičiti s tako močjo in 
kakovostjo, da začnete pridobivati resnično do-
bre in močne ideje za svoje življenje. Z uporabo 
naravnih čistil si na primer v enem letu izgradite 
dom s tako močno podporo Svetlobnih energij, 
da lahko razvijete svoje skrite talente, ki so prej 
samo tleli v vas. Preizkusite!
Umetna čistila vam sproti radirajo osnovne 
energije podpore, zato jih velekorporacije tako 
poceni ponujajo po vsem svetu. Da izničijo vaše 
možnosti napredovanja, razumevanja in videnja 
sveta na pravi način. 
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