FENG SHUI, EEN INTERIEURTOEPASSING?
Feng Shui is in Nederland vooral bekend als interieurtoepassing. En dat is jammer als je
bedenkt dat Feng Shui in de eerste plaats een vorm is van Ruimtelijke Ordening.
Dus waarom zouden we ons beperken tot het interieur van een woning of een kantoorpand?
Wat is Feng Shui?
Feng Shui komt oorspronkelijk uit China. Het is de studie van energiestromen in onze
leefomgeving en het effect daarvan op de mens. De leer heeft tot doel om mens en omgeving
zoveel mogelijk in harmonie met elkaar te brengen.Het idee daarachter is dat een harmonieus
ingerichte leefomgeving leidt tot een evenwichtige stroming van energie, in de Feng Shui leer
Qi genoemd. Een goede Qi heeft een gunstige invloed op onze gezondheid, onze levenslust
en welvaart.
“ De omgeving voedt het huis, het huis voedt de mens.”
Je kunt nog zo’n prachtig huis hebben, dat mooi is ingericht; de omgeving bepaalt hoe de Qi
op je huis afkomt. Gunstige omgevingsfactoren zijn dan ook heel belangrijk voor een goede
Qi-stroom. De basisfactoren die van invloed zijn op de Qi-stroom in de directe omgeving zijn
(water)wegen, gebouwen en giftige pijlen.
Een drukke weg bijvoorbeeld levert onrust op en een hoog gebouw in de buurt kan als
bedreigend worden ervaren. Een scherpe hoek of een ander puntig element die op een
gebouw gericht is, stuurt negatieve energie (Sha Qi) naar dit gebouw en moet hoe dan ook
vermeden worden. Het is zaak om eerst deze factoren te onderzoeken voordat we binnen
gaan kijken.
Het effect van een giftige pijl in de richting je huis wordt namelijk niet verholpen door een
kleurtje op de muur van de slaapkamer.
Consult
Bij een consult zal er in de eerste plaats gekeken worden naar de omgevingsfactoren.
Vervolgens wordt de woning of het bedrijfspand geanalyseerd en kunnen we de goede en
minder goede plekken opsporen. Met behulp van de technieken van Feng Shui kan een pand
beter in balans worden gebracht, mits er geen storende factoren in de (directe) omgeving
meer aanwezig zijn.
Effect
Na een consult zult u merken dat het gezelliger is geworden in uw huis, uw thuisgevoel
versterkt is, dat u zich rustiger voelt en beter slaapt, of dat u met meer plezier op uw werk zit,
u zich beter kunt concentreren en dat u produktiever bent.
Voor bedrijven geldt dat inrichting en architectuur volgens Feng Shui- richtlijnen het
bedrijfsimago versterkt en bijdraagt aan een ontspannen werksfeer. En indirect heeft dit
natuurlijk een gunstige uitwerking op de bedrijfsresultaten!
Neem voor meer informatie contact op met Slatius Feng Shui, telefoon: 0345-786410 of kijk
op de website: www.slatiusfengshui.nl

