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PRVI UKREP 
3P (POČISTITE-POSPRAVITE-POPRAVITE)

 

Najpomembnejša, najbolj uč inkovita, 
najhitrejša in najbolj zanesljiva poteza, da 
takoj pride do povečanja energije ambienta je 
zagotovo manj priljubljeno delovanje: čiščenje, 
pospravljanje, popravljanje… Ta, prvi, dobro 
poznan in neatraktiven ukrep je sicer zelo 
daleč od našega zavedanja o njegovem 
silnem pomenu. 


3P ukrepanje je izjemno pomemben korak 
za izstop iz kakršne koli življenske stiske, je 
bližnjica v polnejše življenje. Zato zasluži v 
predstavljeni trojki ukrepov prvo mesto. 


Seveda vsi razumemo in vemo kaj okvirno 
sodi v aktivnosti 3P ukrepa, a resnično vedeti 
kaj več o tem ukrepu pospravljanja, čiščenja in 
popravljanja, pomeni spremeniti v navado tisti 
način 3P ukrepanja, ki bo za nas kar se da 

učinkovit, ob kar se da malo napora! Zato, da 
se lažje izpolni pogoj, ki podeseteri učinek 
ukrepa 3P: redno, ciklično ponavljanje.


 

Redno ciklično ponavlanje 3P prinese 

nepredstavljivo ugodnejše rezultate, boljše, 
veliko boljše življenje, tudi če bi vsi ostali 
pogoji, ki sestavljajo naše življenje, ostali 
povsem nespremenjeni!!!!


Učenje kako biti učinkovit s čim manj 
napora v ukrepanju 3P je proces vreden vaše 
pozornosti. 


Na tem mestu vas naučim dve pomembi 
stvari, kot popotnico k rednemu 3P ukrepanju.
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PRVI UKREP

 

3P (POČISTITE-POSPRAVITE-POPRAVITE)
1. ZADAJTE SI OBVLADLJIV OBSEG 

UKREPANJA IN PONAVLANJE, V 
REDNIH, DOVOLJ KRATKIH ČASOVNIH 
OKVIRIH 

Ne načrtujte zaključenega prostorskega 
obsega opravljenega dela (npr. danes bo na 
vrsti dnevna soba, ali spalnica ali celo dva, tri 
ali več prostorov) temveč obseg 3P ukrepanja 
za točno določen čas. Pravo strateško 
izhodišče (učinkovito zs kar se da malo 
napora) je načrtovanje porabe časa za 3P 
ukrep npr. uro, dve, (največ) tri ure dela, ker: 


• Po ukrepanju ne bomo posebej (ali sploh 
ne) utrujeni ali celo izčrpani, 


• Opravljeno delo bo ostalo v obsegu 
obvladljivega glede na našo kondicijo in 
možnost koncentriranja. Pri 3P ukrepanju 
moramo biti zbrani! 


• Izpolnitev zadanega in zadovoljstvo nad 
dobro opravljenim delom bo motiv za 
naslednjo ponovitev ukrepa 


2. IZBRANI ČASOVNI OKVIR UKREPANJA 
3P USMERITE V IZBRANE PREDELE 
AMBIENTA 

Preglejte nek izbrani del stanovanja, 
delovnega prostora ali vrta (obseg naj ustreza 
pričakovanju, da bo delo opravljeno v 
zadanem časovnem okviru) in popravite ali 
zamenjajte vse kar je počeno, poškodovano, 
pokvarjeno, strgano, obremenjeno z madeži, 
itd.. Na koncu predel pospravite in skrbno 
počistite. 


V pomoč za sistematični pristop in 
pojasnila si pomagajte in preglejte številne 
nasvete mojih blogov za vzdrževanje ambienta 
  http: / /www.powerofliv ingspace.com/
wordpress/category/naredi-sam-za-dobro-
vzdrzevanje-ambienta/ 


Ambient bo izvajanje 3P ukrepanja bogato 
in večkratno poplačal s povečanjem ugodnih 
energij v ambientu. Vpliv teh energij pa se bo 
širil na področja podpore, ki se vam zdaj 
nikakor ne bi zdela mogoča in verjetna. A to 
potrjeno drži! 


3P ukrepi so  najpomembnejša, najbolj 
učinkovita, najhitrejša in najbolj zanesljiva 
poteza za ambient, ki se hvaležno odzove in 
takoj sproži ter pogaaja v smer polnejšega 
življenja.
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DRUGI UKREP
USMERIMO SE V PROSTORU 

Feng shui, a tudi druga manj znana in več 
tisoč let stara tradicionalna znanja o idealih in 
harmoniji sobivanja v ambientu, prepoznavajo 
pomen, nepredstavljivo moč in potencialno 
pomoč ter podporo prostora, kjer živimo. 
Ubranost ambienta, notranja harmonija vsega 
in vseh, ki ambient sestavljajo, je ključni faktor 
za izjemno pozitivno (ali negativno) vplivanje 
ambienta na naše življenje. Harmonija je 
ključna! 


V drugem ukrepu se posvetimo harmonični 
poziciji in usmeritvi našega posedanja v 
prostoru. Določili bomo prave pozicije za 
mesta sedenja, kjer se največ zadržujemo in 
harmonično smer sedenja na teh mestih. 


  

1 . P O Z I C I J A S P R E G L E D O M I N 

ZAŠČITENIM HRBTOM 


Naše najljubše mesto sedenja v dnevni 
sobi, za delovno mizo, za jedilno mizo itd. 
pozicionirajmo vedno tako, da imamo čim 
boljši pregled nad dogajanje v prostoru in 
omogočen pogled na najbolj zanimive stvari 
oz. dogajanje. Vedno! 


Ob tem naj pozicija vašega sedenja, mesta, 
kjer se veliko zadržujete, omogoča zaščitenost 
hrbta. S premišljeno pozicijo omogočite 
sedenje za katerim naj ne bo mogoče ali pa le 
redko mogoče gibanje, dogajanje, aktivnost. 


Npr. značilna, največkrat videna velika 
napaka pozicioniranja delovne mize in sedenja 
za njo v slovenskih domovih je: delovna miza 
pred okno in v sobo oz. proti prostoru obrnjen 
hrbet uporabnika sedeža za delovno mizo! Ne 
počnite tega oz. to popravite. Izvedite 
preveritev pravilne pozicije vseh vaših 
priljubljenih sedišč v ambientu (doma, v vrtu, 
na delovnem mestu). 


Če želite izvedeti še več, si pomagajte z 
blogi http://www.poweroflivingspace.com/
wordpress/category/naredi-sam-oblikovanje-
ubranega-ambienta/ posebej z http://
www.poweroflivingspace.com/wordpress/
nauki-afriske-savane-za-urejanje-privlacnega-
ambienta/  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DRUGI UKREP
 

USMERIMO SE V PROSTORU 
nadaljevanje

2. PRAVILNO USMERJENA POZICIJA S 
PREGLEDOM IN ZAŠČITENIM HRBTOM 


Ko smo preveri l i ustreznost mesta 
priljubljenega sedenja, poskrbimo še, da ga 
pravilno usmerimo. 


Pravilno usmeritev določite s pomočjo 
znanj Feng shui v dveh korakih: 


• a. določite vaše osebne preferenčne smeri 
neba 


• b. usmerite sedež v eni od danih 
preferenčnih usmeritev 


Vsak posameznik pridobi s časom rojstva 
konkreten nabor pripadnih smeri neba, ki mu 
najbolj ustrezajo. S pravilno uporabo tega 
nabora smeri, lahko vsak posameznik določi 
zanj pravilno orientacijo, ki ga najbolj podpira 
v udobnem energijsko povzdigujočem 
sedenju. Ker so priljubljena mesta sedenja 
hkrati mesta, kjer se veliko zadržujemo, si na 
ta način, torej s pravo pozicijo in usmeritvijo 

sedenja zagotovimo povsem drugačno, bolj 
kvalitetno življenje, kot če te priložnosti 
urejanja ambienta nebi izkoristili. 


Ukrep terja nekaj razmisleka in analiz. 
Vsega skupaj je to malo dela in ukrepanja za 
izjemne rezultate in sprožitev plazov pozitivnih 
dogodkov za nas in za naše od vsakdanjih 
obveznosti in težav “posivelo” življenje. 


Za popolno izvedbo tega ukrepa dobite vsa 
p o t r e b n a n a v o d i l a n a  h t t p : / /
www.poweroflivingspace.com/wordpress/
kako-razpeti-krila-energijsko-udobnega-
sedenja/ 


Toplo priporočam, da preberete oz. vložite 
nekaj minut, da določite vaše osebne 
preferenčne smeri in nato usmerite vaše 
sedeže v katero od predlaganih preferenčnih 
usmeritev. 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TRETJI UKREP
PRAVILNO UREDIMO GLAVNI VHOD

Kot tretji zelo pomemben in učinkovit način 
spreminjanja ureditve ambienta (in s tem 
našega življenja na bolje), navajam ukrepe za 
ureditev glavnega vhoda. 


Glavni vhod je najpomembnejše mesto 
stika našega ambienta z neposrednim 
okoljem, je torej mesto, kjer si lahko, kot bolje 
podučeni, zagotavljate harmonizacijo odnosa 
med zunaj in znotraj. Pravilno ukrepanje za 
ureditev tega mesta takoj povzroči ugodne in 
presenetljivo hitre rezultate. 


Začnite delo na glavnem vhodu z izvedbo 
ukrepa 3P. Nadaljujte  s tremi ukrepii v prid 
harmoniziranja energij med zunaj in znotraj v 
območju glavnega vhoda: 


• Zagotovite, da na poti glavnega vhoda pred 
in za vrati ni nobenih ovir. To pomeni, da v 
razdalji vsaj petih metrov ni pred vrati 
nobene posode z rastlinjem, drevesa, 
grmovnice itd., ki bi preprečevala neoviran 
pogled ali celo dostop do vrat ter da je za 
vrati vsaj 3-4 m2 povsem praznega prostora 
(na ta nač in ne prepreč imo izredno 
pomembnega procesa energ i jskega 
usklajevanja (mešanja) med energijami 
zunanjega in notranjega sveta ambienta).  


• Zagotovite odlično, to je izdatno osvetlitev 
ambienta pred in za vhodom. Tako 
poskrbite, da nikoli ne stopite v prostor ali iz 
protora v nerasvetljen ali slabše razsvetljen 
svet. Močno priporočam inštalaci jo 
senzorja, ki bo omogočil, da se območje 
glavnega vhoda vedno in takoj osvetli in je 
zato v naši zavesti tudi vedno razsvetljen in 
svetel ter zato tudi vabljiv. 


• Poskrbite, da je glavni vhod dobro viden in 
kot tak takoj prepoznavno mesto vhoda v 
objekt. Ko smo pred objektom, ne sme biti 
nobenega dvoma kje je in kateri je glavni 
vhod. Mesto glavnega vhoda ustrezno 
izpostavite, povdarite, oz. tako opremite, da 
bo dobro viden in prepoznaven. 


Feng shui npr. vedno priporoča preverjeno 
učinkovit nači za učinkovito izpostavljenost 
pomembnega mesta vhoda, to je s 
postavitvijo dveh “stražarjev” levo in desno ob 
glavnem vhodu. Še več o tem in spoh o 
ukrepih za ureditev glavnega vhoda lahko 
preberete v blogu 


http://www.poweroflivingspace.com/
wordpress/pssst-predno-vstopite-se-nekaj-
nasvetov/.  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Čestitam! 


Spoznali ste 3 UKREPE UREDITVE AMBIENTA, ki sprožijo plaz pozitivnega 
dogajanja. 


Vedite, da si boste z izvedbo ukrepov zagotovili izstop iz mučnega in 
neatraktivnega vsakdana iz brezizhodnega življenja, ki navidezno prinaša 
zgolj boj in izpolnjevanja obveznosti. Svet se bo ponovno odprl in zaslutili 
boste, da so ponovno dani pogoji, da se na pravo pot, da se začenjate 
približevati tistim vašim željam in ciljem, ki ste jih od življenja želeli! 


3 UKREPI UREDITVE AMBIENTA lahko naredijo za vas ta preklop! 


Na vas je ali se boste odločili in jih izpeljali! Če da, potem jamčim za uspeh! 


Vem, da so ti premiki zagotovljeni, več kot trideset 
let izkušenj to potrjuje v vsaken posameznem 
primeru posebej!  


Izidor HABJANIČ
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