ORIENTACIJA IN PRAVE BARVE
KAKO SAMOSTOJNO
DVIGNEM IN USMERJAM
FENG ŠUI HARMONIJO
AMBIENTA Z BARVAMI?
Opozorilo!
Da bi uporabil/a tukajšnje razlage oz. takoj
samostojno izkoristili naučeno o učinkovitem
interveniranju, Feng šui dvigovanju in
usmerjanju energij z barvami, moraš imeti že
pripravljeno kvalitetno podlago, ki jo hitro in
enostavno narediš s pomočjo pdf priročnika
TEMELJNI KAMEN FENG ŠUI, ki si ga
prevzel/a v dar. Če ga še nisi preučil/a in si
pripravil/a podlage za svoje barvno ukrepanje,
potem priporočam, da to narediš predno
nadaljuješ s spoznavanjem nasvetov za
ukrepanje z barvo.
Priročnik lahko prevzameš tukaj, s klikom na
povezavo TEMELJNI KAMEN FENG ŠUI.

Glavni cilj ukrepanja Feng šui:

Vzpostavitev energijske
harmonije ambienta
Feng šui zna praktično izkoriščati in usmerjati
mnoge prednosti, ki jih (po vzpostavitvi
energijske harmonije) ambient ponuja za naše
polnejše življenje, zdravje, zadovoljstvo in
uspešnost. Glavna, prva in najpomembnejša
stvar na začetku ukrepanja je vzpostavitev
energijske harmonije.
Vzpostavitev energijske harmonije je ključ do
sil ambienta, ki dajejo povsem nov ustvarjalni
optimizem za rešitev in za obstanek zunaj
nezaželjenih življenskih razmer, ki se zdijo
zgolj suženjstvo izpolnjevanja vsakodnevnih
obvez.
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UVODNA POJASNILA
Vse kar ambient sestavlja, torej
sam prostor, stene, strop, tla,
njegove barve, oblike in uporabljeni
materiali, vsi elementi opreme v
njem, kosi pohištva, njihove oblike,
barve, materiali in razmestitve, talne
in druge obloge, zavese, razsvetljava, strojna oprema ter nenazadnje
tudi mi, uporabniki ambienta (naše
navade, poklic, način bivanja, spol in
naše razpoloženje), vnašamo
določeno energijo in doprinašamo
k skupni sliki energije ambienta.
Lastne energije vnaša tudi značaj
časa (dan, noč, letni časi) pa seveda
geografska lega in orientacija
ambienta.
V svetu, kjer se vse giblje in stalno
spreminja, vključno z nami (ki smo
kdaj veseli, kdaj žalostni, pa mladi,
in potem stari, kdaj polni optimizma
in spet drugič pesimizma) je zelo
težko bdeti nad harmonijo energij
vsega tega kar ambient sestavlja!

Naloga Feng šui (ki ima zanesljiva, v
tisočletja dolgi zgodovini preverjena
znanja) je, da energijsko "juho"
vsega in vseh v ambientu naredi
užitno. Da vzpostavlja ubrano stanje
energij ambienta, kljub spreminjanju.
Feng šui zato ni zgolj znanost,
ampak je tudi umetnost, kako
uskladiti vse te spreminjajoče se
energijske generatorje ambienta.
Orientacija je stalni vir določenih tipov
energij v ambientu, ki se s časom ne
spreminja!

• ORIENTACIJA ROŽA SIMBOLNIH
ŠTEVIL FENG ŠUI
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Dosežimo energijsko skladje tipov
energij orientacije ambienta s
pomembno sestavino energijske
“juhe", z barvami! To bo velik
doprinos k odličnemu energijskemu stanju Feng šui ambienta.
Korak I:
Izberi manjše območje obravnave
(tvoj ambient) in si oglej njegove
orientacijske karakteristike (poglej
svojo že izdelano podlago iz
TEMELJNI KAMEN FENG ŠUI).
Za primer tukaj izbiram zahodni in
severozahodni predel vzorčnega
tlorisa se pravi predel dnevne sobe,
kjer odčitam simbolni številki Feng
šui orientacijske rože. To sta 6 in 7!
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IZBOR OBMOČJA
IN OGLED KARAKTERISTIK
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KORAK I
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Dosežimo energijsko skladje tipov
energij orientacije ambienta s
pomembno sestavino energijske
“juhe", z barvami! To bo velik
doprinos k odličnemu energijskemu stanju Feng šui ambienta.
Korak II:
Preveri, s pomočjo tabele desno,
kateremu energijskemu tipu
pripadajo simbolne številke Feng
šui, ki si ju odčital/a v koraku I.
Za naš izbrani primer sta to 6 in 7, ki
pripadata energijskemu tipu
KOVINA!

POMEN SIMBOLNIH ŠTEVILK
FENG ŠUI - pripadni energijski tip

1

energijski tip VODA

2

energijski tip ZEMLJA

3

energijski tip LES

4

energijski tip LES

5

energijski tip ZEMLJA

6

energijski tip KOVINA

7

energijski tip KOVINA

8

energijski tip ZEMLJA

9

energijski tip OGENJ

KORAK II
DOLOČITEV ENERGIJSKEGA
TIPA LEGE IZBRANEGA
OBMOČJA

ORIENTACIJE
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Dosežimo energijsko skladje tipov
energij orientacije ambienta s
pomembno sestavino energijske
“juhe", z barvami! To bo velik
doprinos k odličnemu energijskemu stanju Feng šui ambienta.
Korak III:
Preveri, s pomočjo Konstruktivnega
kroga Feng šui in Destruktivnega
kroga Feng šui, kateri tip energije
podpira in katiri izčrpava energijske
tipe tvojega primera (ki izhajajo iz
njegove orientacije).
Za naš izbrani primer energijskega
tipa KOVINA razberemo podporo
energ. tipa ZEMLJA in izčrpavanje s
strani energijskega tipa OGENJ!

KONSTRUKTIVNI KROG FENG ŠUI krog podpore
ZEMLJA

OGENJ

KOVINA

LES

VODA

DESTRUKTIVNI KROG FENG ŠUI krog izčrpavanja
ZEMLJA

KORAK III
OGENJ

KOVINA

DOLOČITEV PODPORE
ENERGIJSKEGA TIPA
IZBRANEGA OBMOČJA VSLED

ORIENTACIJE

LES

VODA
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Dosežimo energijsko skladje tipov
energij orientacije ambienta s
pomembno sestavino energijske
“juhe", z barvami! To bo velik
doprinos k odličnemu energijskemu stanju Feng šui ambienta.

ENERGIJSKI TIPI IN
PRIPADNI BARVNI TONI
BARVNI TON

ENERGIJSKI TIP
ZEMLJA

Korak IV:
Preveri, s pomočjo tabele, kateri
barvni toni podpirajo posamezne
energijske tipe.

rumeni, bež vse do
rjavih tonov, keramika,
glina ipd. zemelj. toni

Za naš izbrani primer v dnevni sobi,
energ. tipa KOVINA, z razbrano
podporo energ. tipa ZEMLJA, so
primerne zemeljske barve (rumena,
rjava, bež itd.) in nezaželjene barve
energijskega tipa OGENJ, torej
oranžni, rdeči, vijolični toni!

KOVINA

KORAK IV
DOLOČITEV PODPORNIH
BARVNIH TONOV OBMOČJA

ORIENTACIJE

bela, sivi toni,
kovinske barve

VODA
črna, mornarsko modri
toni

LED
modri in zeleni toni

OGENJ
rdeči, oranžni,
vijolični toni
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Dosežimo energijsko skladje tipov
energij orientacije ambienta s
pomembno sestavino energijske
“juhe", z barvami! To bo velik
doprinos k odličnemu energijskemu stanju Feng šui ambienta.
Korak V:
Dopolni analizo s pravilom 1-2-3.
Za naš izbrani primer v dnevni sobi,
si želimo največ (3) barv energ. tipa
ZEMLJA, zato so primerne zemelj.
barve (rumena, rjava, bež itd.), nato
veliko (2) barv energijskega tipa
KOVINA (bela, sivi toni in kovinske
barve), želimo pa si tudi za ščepec
(1) barvnih tonov energ. tipa VODA
(črne ali mornarsko modre tone)!

KORAK V
PRAVILO 1-2-3 ZA PODPORO
BARVNIH TONOV OBMOČJA

ORIENTACIJE

PRAVILO 1-2-3
Pravilo 1-2-3 je pravilo za razširitev
nabora barvnih tonov s katerimi lahko
povzdigujemo energijske značilnosti
orientacij (se pravi izbranih območij na
teh orientacijah). Za izvedbo pravila
uporabljamo Konstruktivni krog Feng
šui.
Pravilo določa prisotnost in količino/
obseg posameznih barv: oznaka (3) za
največjo zaželjeno količino barv določenega energ. tipa, oznaka (2) za veliko prisotnost barvnih tonov, ki pripadajo istemu energijskemu tipu kot jo izkazuje orientacija obdelovanega območja
in oznaka (1) za minimalno, a pomembno prisotnost barvnih tonov, ki po krogu sledi naboru barv pod (2). Vse v
vrstnem redu, ki ga določa Konstrukcijski krog Feng šui.
Primer za lažje razumevanje - Če
želimo na izbranem območju zaradi
orientacije npr. na jugu povzdigovati
energ. tip OGENJ, potem to naredimo
z največ (3) barvami LESA, z veliko (2)
barvami OGNJA in s ščepcem (1) barv
ZEMLJE. Drugi primer - Željo po
povdarjanju energ. tipa npr. VODE,
terja največ barv KOVINE, veliko barv
VODE in za ščepec barv LESA.
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Dosežimo energijsko skladje tipov
energij orientacije ambienta s
pomembno sestavino energijske
“juhe", z barvami! To bo velik
doprinos k odličnemu energijskemu stanju Feng šui ambienta.
Korak VI:
Ukrepamo z majhnimi koraki po
navodilih.
Zelo priporočam zapisovanje:
1. Kaj in zakaj si naredili/a barvno
interveniranje, kdaj si to naredil/a in
kaj bi po tvoje bil pokazatelj (kaj bi
se naj izboljšalo), da bi ukrepanje
ocenil/a kot zelo uspešno?
2. Nato opazuj in beleži dogajanje…

KORAK VI
UKREPANJE ZA HARMONIJO
BARVNIH TONOV IN

ORIENTACIJE

UKREPANJE
Oglej si stanje območja, ki ga boš
obdelal/a. Dobro je, da ga tudi fotografiraš in opazuješ tudi fotografijo.
1. Začni primerjavo med dejanskim
stanjem barv (prisotnost barv) in
zaželjenim stanjem barv na izbranem
območju. Zaželjeno za izbrano
območje si spoznal/a skozi korake I-V.
2. Odstrani čim več predmetov, ki
vnašajo s svojo barvo nezaželjeni
energijskei tip, ki izčrpava energijski tip
ki pripada orientaciji našega območja
obdelave (destruktivni krog).
3. Dodajaj predmete, ki bodo
doprinesli, k povečanju količine
zaželjenih barvnih tonov (konstruktivni
krog).
4. Končno poglej ali je končni rezultat
čim bolj približan pravilu 1-2-3.
Barvanje sten oz. večjih površin v
večini primerov ne bo nujno, da
dosežetš povsem nove, odlične Feng
šui razmere. Žal pa se temu, v
primerih, ko je barva naše stane v
nezaželjenem barvnem tonu (po
destruktivnem krogu) ne moreš izogniti!
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UKREPANJE ZA HARMONIJO
BARVNIH TONOV IN

ORIENTACIJE

PRIMERI
9

UKREPANJE ZA HARMONIJO
BARVNIH TONOV IN

ORIENTACIJE

PRIMERI
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UKREPANJE ZA HARMONIJO
BARVNIH TONOV IN

PRIMERI
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UKREPANJE ZA HARMONIJO
BARVNIH TONOV IN

PRIMERI
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UKREPANJE ZA HARMONIJO
BARVNIH TONOV IN

PRIMERI
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Primer disharmonije prisotnih barv
(Glej DESTRUKTIVNI KROG FENG ŠUI):

Primer harmonije prisotnih barv po
pravilu 1-2-3

Energijski tip ZEMLJA (rumena v večini)
izčrpava energ. tip VODA (mornarsko
modra v manjšini).

Energijski tip ZEMLJA (rumena v
večini)=3, KOVINA (beli vzglavniki)=2 in
energ. tip VODA (minimalno mornarsko
modra v vzglavniku)=1.

UKREPANJE ZA HARMONIJO
BARVNIH TONOV IN

ORIENTACIJE

PRIMERI
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Sledijo še novi primeri. Te primere, v nadaljevanju (od strani 17 do strani 24), pregleduj,
kakor da izvajaš vadbo. Se pravi, pregleduj jih večkrat in tako vežbaj. Primeri nizajo vrsto
ubranih harmoničnih ureditev.
Preučevanje nanizanega izpisa treh energijskih tipov pod fotografijami primerov nas uvaja
v prakso, nas nauči spregledanja prisotnost posameznih energijskih tipov, ki pa niso zgolj
posledica nabora barv v izbranih primerih temveč tudi oblik, materialov in razmestitev.
Naj te to ne moti.
Pri pregledovanju primerov (pri vaji) kakšne stvari ne boš razumel/a, ker bi moral za to
poznati najmanj še Feng šui značilnosti oblik in materialov. Tudi oblike in materiali
izkazujejo pripadnost posameznim energijskim tipom in so uporabni pri gradnji
harmonične energijske podobe ambienta. Na straneh 9-13 so te pripadnosti
predstavljene.
Ne glede na to, da si spoznal/a in začenjaš obvladati zgolj Feng šui vplive, ki izhajajo iz
orientacije in barv, je zelo koristno, da podane primere pozorno pregleduješ, večkrat!

UKREPANJE ZA HARMONIJO
BARVNIH TONOV IN

ORIENTACIJE

PRIMERI
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Pričujoči nauki za uskladitev orientacije ambienta in barv so le del cele vrste
poznanih ukrepov Feng šui, s katerimi se povečuje ubranost ambienta. Ubranost
pa je le eden od štirih sklopov za aktiviranje sil ambienta po sistemu SILE ZA
DOMAČIM PRAGOM!
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PRIMERI
17

PRIMERI
18

PRIMERI
19

PRIMERI
20

PRIMERI
21

PRIMERI
22

PRIMERI
23

PRIMERI
24

… in zdaj, na koncu tega sklopa navodil, naj potrdim, da si lahko
upravičeno samozavesten/a!
Prišel/a si že daleč, saj poznaš načine in korake kako, povsem samostojno
doseči skladje med orientacijo posameznih delov ambienta in primernih
tipov barv, ki to skladje povečujejo, podpirajo in vzdržujejo!
Čestitke!
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BELEŽKE:
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