


”Att få en ny medveten syn på sitt  
hem och sina saker ger ofta  inspiration 

att vilja göra  förändringar i  hemmet, 
som i sin tur ofta skapar  positiva 

 förändringar även i andra delar av livet.”
Charlotte Hagelin
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V årt hem berättar en historia om vårt liv; de här 
 historierna har alltid fascinerat mig. Jag har haft 
 för månen att få se många olika hem och samtidigt 
 lyssna till de  till hör ande berättelserna. Det  väckte  

tidigt ett intresse som har drivit mig att vilja fortsätta prova mig  
fram, att lära mig mer om hem och hur de påverkar våra liv. 

Hur skapar vi då ett hem som inte bara är fint på ytan utan som 
också stöttar oss, ökar vårt välmående, göder vår kreativitet, bär 
våra drömmar och hjälper oss att nå våra mål? Under åren har jag 
 studerat och framförallt använt mig av feng shui för att undersöka 
hur läran kan påverka både känslan i hemmet och den upplevda 
livskvaliteten.  I den här boken beskriver jag grunderna inom feng 
shui men  presenterar även ett par andra av de österländska vackra 
 lärorna. Jag har  också tagit fram en steg för steg-modell grundad 
på mina egna erfarenheter och av alla de intressanta uppdrag jag 
har haft. Mitt mål med modellen är att den ska vara enkel och lätt 
att komma igång med. Den bygger nämligen på att vara aktiv, att 
själv förändra hemmet och därmed livet. Det är oftast så positiva 
förändringar sker. Jag vill även påminna om vikten av att ge massor 
av kärlek, först och främst till dig själv. Även ditt hem och dina saker 
behöver kärleksfullt uppmärksammas – och självklart de personer 
och djur du har i din närhet. 

En del av innehållet i boken kommer kanske inte att vara helt  
nytt för dig. Du kanske till och med har hört vissa saker många 
 gånger tidigare. Faktum är att det mesta som du läser i den här 
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boken är något som vi alla innerst inne redan vet – att vi behöver en 
 harmonisk  hemmiljö för att må bra. Jag påminner dig bara lite. Det 
kan  kännas som när du har slumrat till och blir väckt av goda  nyheter. 
Den  känslan hoppas jag att du kommer att uppleva  åtskilliga gånger 
längs vägen. Det här blir både en inre och yttre resa. Vi utgår alltid 
från nuläget i våra liv och i vårt hem, här och nu. Det här är, som du 
nu säkert förstått, ingen traditionell  inredningsbok.

Om det är något i boken som inte resonerar riktigt med dig, 
 h oppa över det en stund. Kanske vill du återvända lite längre fram, 
kanske inte. Det är du som bestämmer, till hundra procent. Men med 
ett  öppet sinne, målmedvetenhet, handlingskraft och därtill en stor 
 portion tillit kan du skapa stora positiva förändringar i livet.

Innan vi börjar med det praktiska kan det vara bra om du tar del 
av de första kapitlen som kort beskriver några grundläggande teorier 
inom de österländska lärorna. Det kommer att öka förståelsen för de 
kommande praktiska stegen och förhoppningsvis också ge dig massor 
av extra motivation. I varje kapitel kommer jag att presentera en ny 
grundläggande och praktisk åtgärd som du direkt kan komma igång 
med i ditt hem. Dessa finns sammanställda i en lista, 10 gyllene regler 
för ett mindful HOME. Det finns mycket att fördjupa sig i inom feng 
shui, wabi-sabi och vastu shastra. Förslag på var du kan hitta mer 
information som fördjupar din kunskap om dessa österländska läror 
hittar du i slutet av boken.

Min önskan är att det här blir både en lustfylld och spännande 
resa. Namaste! Nu börjar vi.
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Allt är energi, allt   
hänger ihop och allt är  
i konstant förändring

ENERGI
Qi – prana – ki





A llt i universum består av  vibrerande 
energier. En  energi kan inte skapas 
eller  för störas, bara omvandlas från 
en form till en  annan. Detta kallas för 

energi principen. Allt vi har  omkring oss är  energi. 
Vår kropp är  uppbyggd av  flera miljarder  celler 
som  vibrerar av energi och som  också  består av 
flera tusen energi kanaler. I  nästan varje cell finns 
det,  enkelt  beskrivet, små kraftverk, ibland  flera 
tusentals i en enda cell. Dessa  kraftverk  kallas 
för mitokondrier. Enligt österländska  filosofier 
går det också  meridianer  genom  kroppen som 
kan  beskrivas som ”flöden av  energi”. Det är 
dessa som man bland annat  använder sig av vid 
 aku punktur behandling. 



Kroppens frekvens

Allt vi säger, tänker och känner är också energi som  vibrerar på  
olika frekvenser. När vi känner oss glada har vi en hög  frekvens.  
När vi känner oss ledsna och lite deppiga har vi en lägre  frekvens. 
Har du någon gång  varit svartsjuk har du säkert känt hur låg  energin 
känns i kroppen. Om du däremot är riktigt glad eller  för älskad har 
du en väldigt hög energi. Låg energi har en lägre frekvens och 
en hög  energi har en högre frekvens. Det kan ibland kännas svårt 
att gå direkt från riktigt låg energi till hög energi. För att höja vår 
 energi frekvens kan ett bra sätt vara att sträva efter att nå en 
något bättre närliggande känsla för att stegvis ta oss uppåt på 
 energi skalan. Dessa frekvenser är som radiovågor. En frekvens söker 
sig till en liknande frekvens. Enkelt förklarat är det så att hög energi 
drar till sig hög energi och låg energi drar till sig låg. Genom att bli 
 uppmärksam på olika känslor kan vi medvetet jobba med vår egen 
frekvensnivå och på så sätt påverka vårt liv. Vår egen energi är inte 
konstant utan skiftar beroende på vår  livs situation: vad vi äter, vilka 
människor vi har i vår omgivning eller vilken miljö vi vistas i.

Vi behöver få utlopp för våra känslor för att må bra. Om negativa 
känslor sitter kvar för länge i kroppen behöver vi släppa taget, förlåta 
eller acceptera det som är för att kunna gå vidare med vårt liv.  
Ibland kan vi behöva professionell hjälp; det finns olika terapiformer 
för detta beroende på vilka behoven är. 

Chakra

Enligt yogalärorna består kroppens energicenter av ett stort antal 
chakran. Ordet chakra är sanskrit och betyder livshjul. Varje chakra kan 
liknas vid ett snurrande energihjul. Inom läran menar man att det finns 
sju huvudchakran som är kopplade till vår kropp, vårt sinne och vår 
själ. De kommunicerar med varandra och arbetar på olika frekvenser 
och beskrivs som vår länk till den universella livs energin. Alla chakran 
har till uppgift att upprätthålla balansen i vår kropp mellan det 
 fysiska, emotionella, mentala och det själsliga. Ibland kan det, av olika 
 anledningar, uppstå blockeringar i kroppens chakran. Det påverkar vår 
hälsa och kan medföra att vi känner oss obalanserade eller blir sjuka. 

Välbalanserad kost, sömn, promenader och massage bidrar till 
att upprätthålla en bra balans i våra chakran. Andra balanserande 
verktyg är medveten andning, yoga och meditation. En utbildad 
terapeut kan också behandla ett chakra i obalans. Det finns olika 
behandlings tekniker för chakrabalansering, vilka kan hjälpa till att 
öppna upp  energi flödet och släppa på eventuella  blockeringar. 

Universums naturliga  
livskraft:  
Qi (Chi) – Prana –Ki: olika 
 benämningar för universums energi
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Den kinesiska läran, feng shui, 
beskrivs ofta som akupunktur  
för hemmet. I kapitelet Feng shui 
(sidan 28) kan du läsa mer om hur 
feng shui fungerar i teorin.

Allt i hemmet är energi

Alla våra saker vibrerar av energi. När vi håller en sak i handen känns 
den solid men det finns alltid ett mellan rum mellan   atomerna. 

Från födseln bygger vi med tiden upp känslominnen kring olika 
saker. Vårt minne är starkare om flera av våra sinnen varit på kopplade 
sam tidigt. När vi ser på, eller håller i en sak, kommer vi ganska snabbt 
att värdera den med hjälp av vårt minne. 

Den känslan påverkar oss. Ett positivt minne gör att vi känner  
oss glada vilket höjer vår energi. Negativa minnen, som kanske 
 skapar ett obehag, gör att energin sänks. Saker som är trasiga har  
en lägre energi vilket betyder att vi bör laga, ersätta eller byta ut 
det som är trasigt. När energierna i hemmet är balanserade skapar 
det en mer harmonisk miljö där vi kan känna oss avslappnade  
och trygga. 

Eftersom allt är energi och vi är känslomässigt knutna till våra 
saker är det viktigt att vi omger oss med saker vi verkligen tycker 
om. I alla våra möbler, prydnadssaker, tavlor, fotografier,  böcker, 

1

Rotchakra

Familj,   
trygghet,  

tillhörighet, 
 grundning,  

mat, 
pengar

2

Sacralchakra

Njutning, 
 förändring, 

 konsumtion, 
kreativitet

3

Solar plexus

Kraft,  
energi

4

Hjärtchakra 

Medkänsla,  
kärlek,  

vänskap,  
närhet

5

Halschakra

Kommunikation, 
lyssnande,  
kreativitet

6

Tredje ögat 

Framtidssyn, 
visioner,  

drömmar, 
visualisering

7

Kronchakra

Andlighet,  
det sublima,  

frågan om 
högre kraft

Fråga dig själv
Skänker den här saken glädje och  
kraft till den person jag är i dag?

Lyssna till ditt hjärta,  
din intuition.
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 köksredskap, blommor, krukor och kläder vibrerar en energi som 
 påverkar oss. Vi tillbringar en stor del av livet i den energi vi  omger 
oss med i hemmet. 

Ofta samlar vi på oss fler saker än vi behöver och tar oss inte 
tid att rensa ut innan vi fyller på med något nytt. När saker samlas 
på hög eller kläms ihop skapas stagnation. Detta gäller alla våra 
 utrymmen såsom garderober,  byrålådor, badrumsskåp, skafferi 
och städskåp. Till och med datorn kan behöva rensas på mail och 
information vi inte längre behöver. Enligt feng shui kan vi inte gömma 
något genom att förvara saker på vinden eller i källaren och sedan 
tro att det inte påverkar oss. Alla ting vi äger påverkar oss. 

Vi utvecklas och förändras med tiden. Det vi köpte eller fick för 
flera år sedan kanske inte har samma betydelse för oss idag. Gå 
 igenom dina saker. Titta och känn på dem. Sortera ut det som inte 
längre ger dig positiv energi.

Det kan vara mycket kraftfullt att fråga sig själv: Älskar jag den 
här saken utifrån den person jag är idag? Det kommer att hjälpa dig 
när det är dags att börja rensa.

Det kan också finnas något vackert med saker som vi haft med 
oss en längre tid och som är omgivna av minnen. De kan väcka 
 känslor i oss, och gör oss kanske till och med lite sentimentala. Att vi 
ibland blir nostalgiska är en del av utvecklingen. Vi får ett  perspektiv 
på det som en gång varit och det ger oss möjlighet att reflektera. 
Genom att acceptera att vi hela tiden utvecklas och går vidare i livet 
kan vi känna tacksamhet för det förflutna. Då ärar vi  s amtidigt oss 
själva för de personer vi är idag. 

Stagnerad energi

I hemmet skapas det energiminnen. Både gamla och nya energier 
lagras som i olika moln. Om vi har flyttat till ett nytt hem som tidigare 
har ägts av någon annan finns de tidigare ägarnas energier oftast 
kvar. När vi städar och renoverar vårt nya hem rensar vi ut en del av 
de gamla energierna. 

Ibland kan det vara bra att ta hjälp av en utbildad person som 
jobbar professionellt med energirening, och som kommer hem och 
gör en energirening på djupet. Det kan vara effektfullt efter en längre 
negativ period med bråk eller sorg och när det behövs ny kraft och 
energi i hemmet. Det kan också hjälpa när vi har rensat och städat 
ordentligt men ändå känner att tunga energier ligger kvar. Att rena 
hemmet från gamla energier är som att göra en riktig storstädning 
både i det yttre och i det inre.

Den vackra japanska visdoms-
läran,  wabi-sabi, kallas ibland 
för ”skönhetens  religion”. Allt är i 
konstant förändring – vårt hem, 
vår kropp och vår själ. Wabi-sabi 
 handlar bland annat om att se det 
vackra i livsprocessen.

Du kan läsa mer om denna fina 
filosofi i kapitlet Hållbar inredning 
(sidan 110).

Fem snabba energihöjare  
i ditt hem 

•  Släpp in ljus genom alla 
fönster

• Vädra i alla rum
•  Diska och rengör diskhon  

i köket

•  Bädda med rena lakan  
i sängen

• Sätt på musik och dansa
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Flow

Ibland kan vi känna att vi hamnar i ett ”flow”. Det vi håller på med 
flyter på och känns lätt. Det kan betyda att vi är i linje med vårt inre 
och samtidigt har en hög närvaro. En total harmoni mellan en kreativ 
utmaning och vår egen  förmåga. Vi blir inte störda av något, varken 
utifrån eller inifrån oss själva. Genom att skapa struktur och bra 
 rutiner i hemmet ger vi oss själva bra förutsättningar för att uppleva 
flow, även i hemmet.

När vi rensar och skapar en hållbar struktur genererar vårt hem 
mer positiva energier. Då höjer vi samtidigt vår egen energi vilket gör 
att vi mår och känner oss bättre. Detta samspel skapar en positiv 
känsla som blir en uppåtgående spiral.

Elektromagnetiska fält i hemmet

I dagens samhälle utsätts vi också för en annan typ av energier, 
nämligen olika elektriska magnetfält genom bland annat mobil-
telefoner, datorer och tv-apparater. De flesta av oss omges av en stor 
mängd elektriska och trådlösa apparater under en stor del av dagen. 
Genom att bli mer medveten om dessa kan vi påverka hur stor mängd 
vi exponerar oss för både i och utanför hemmet. Exempelvis kan vi 
hålla mobiltelefonen, tv:n och datorn utanför sovrummet på nätterna, 
stänga av alla apparater istället för att använda standbyläge eller 
allra helst, dra ur kontakten.

”Energirening 
 skapar klarhet.”m
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16 Fråga dig själv
På vilket sätt skulle jag vilja  

att mitt hem har ett bättre flow?
Lyssna till ditt hjärta,  

din intuition.



Professionell  energirening

Jag har intervjuat Jeanette Johansson som är utbildad inom 
 meditation och energiarbete och arbetar med att skapa harmoniska 
hem och liv via energirening. Här berättar Jeanette vad det  innebär 
att göra en  professionell energirening, hur det går till och vilka 
 effekter det kan ha. 

Vad kan jag göra för att frigöra energier  hemma?
Förutom att rensa och röja kan du till exempel möblera om – det 
 skapar flow. Du kan också dammsuga noga och vädra. Rena hemmet 
genom att blanda några rejäla matskedar havssalt med varmt vatten 
och torka av väggar, skura ytterdörr och badrum. Att spraya  eteriska 
oljor eller använda salviarökelse i rummen kan också lätta upp 
 stagnerade energier.

När är det läge att göra en professionell  energirening?
Det är bra att göra när du flyttar in i ett hem där andra har bott. 
Det ger en fräsch nystart för dig och ditt nya liv. Energirening är ett 
 kraftfullt sätt att ta bort tunga vibrationer efter en period av sorg, 
 separation eller sjukdom. Om du har råkat ut för inbrott, kan reningen 
verka healande och skapa förnyad trygghet.

Varför är det bra att göra en energirening?
Det skapar klarhet, rensar ut gamla ingrodda mönster, löser upp 
blockeringar och gör att du kan ta tag i det du behöver för att  komma 
vidare. Det är ett snabbt sätt att förändra stora delar i livet. Du blir mer 
mottaglig eftersom de gamla, stagnerade  energierna rensas ut. Det 
underlättar för dina drömmar att ta form och  förverkligas. 

Går det att göra energirening i alla typer och storlekar  
av hem?
Ja, det handlar egentligen inte så mycket om typen av bostad utan  
mer om att du ska vara redo att släppa taget om det gamla.

Hur lång tid tar en professionell rening?
Normalt tar det mellan två och fyra timmar, beroende på  
hemmets storlek.

Hur kan jag förbereda hemmet inför en  professionell 
 energirening?
Det är bra att rensa, städa och röja innan, eftersom det sätter 
igång hela förändringsprocessen och skapar en så kallad  intention 
i  bo staden. Jag ber mina kunder att åtminstone rensa en liten 

Jeanette Johansson gör 
 professionella energirengörninar
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låda  eller en hylla. Det  visar att personen är beredd att gå in i en 
ny fas. Om det är svårt att komma igång med rensningen kan en 
 energirening  inspirera oss ännu mer att vilja rensa. Efter energi-
reningen har man fått ny energi och nya insikter och gör därefter  
upp en plan för att stegvis nå sina mål. 

Är den som bor i hemmet med under själva  energireningen?
Ja, eftersom själva processen egentligen  handlar om de som bor där. 
Undantag är små barn och familjemedlemmar som inte vill vara med.

Hur känns det efter en rening?
Lättare att andas, mer avslappnat, lugnt och  stilla. En helig  känsla. 
Direkt efter en rening kan du antingen bli trött eller pigg. Efter en god 
natts sömn är du på banan igen och får mer energi och ny  inspiration.

Vilka effekter kan en rening ha?
Många. Det finns de som har hittat sin kärlek, flyttat, fått nytt jobb, 
bättre hälsa, bättre relation med familj och släkt eller startat  företag. 
Man tar tag i gamla surdegar. En del inser att de inte ska bo kvar, eller 
att de måste förändra sina liv på andra sätt. En klient hade gamla 
saker på vinden från tidigare hyresgäster som hon velat rensa ut men 
som aldrig blivit av – förrän nu. En annan kund tog tag i ett gammalt 
ekonomiskt problem som hon/han hade undvikit under flera år. Jag 
får ofta  rapporter efteråt om att det helt plötsligt går av bara farten 
att ordna upp olika saker som tidigare känts besvärande.

Kan en energirening göras om?
Du kan alltid göra flera energireningar. Vissa gör det en gång och 
är nöjda med det. Andra gör det en gång om året som en nystart. 
Energi rening kan användas för personlig utveckling eftersom du är 
nära kopplad till ditt hem.

Finns det något särskilt att tänka på efter en  energirening?
Du ska sova hemma i en vecka efter reningen för att vänja dig  
vid den känslan. Om du har vissa saker du vill genomföra är det 
 perfekt att ta tag i dem de första två veckorna efter reningen 
 efter som de nya energierna är som starkast då. Njut av lugnet  
och ta emot det nya som öppnats upp.

Tibetanska klockor används 
ofta vid energi rening. Här syns de 
klockor Jeanette  använder när hon 
genomför en energirening. 

rs

Det är viktigt att stanna upp och 
ge oss själva lite tid att reflektera. 

Ställ klockan på morgonen så att 
du kan ta de första tio  minuterna 

för dig själv att reflektera en 
stund. Hur känns kroppen?  

Hur vill du att denna dag ska 
 se ut och kännas?

Gyllene regel
för ett mindful HOME
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Allt är energi. Omge dig med saker  

som ger dig glädje och kraft.

•

Näringsrik kost, god sömn, medveten  andning  

och yoga  medverkar till att upp  rätt hålla en  

bra balans i dina chakran.

•

Få upp ett flow i ditt hem  genom att skapa bra   

struktur och rutiner som fungerar för dig.

•

Att göra en energi rening i hemmet är som  

att göra en riktig storstädning.

•

Ta gärna  professionell hjälp av någon  

som jobbar med detta.
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DEN  
TIDLÖSA 

 VISDOMEN  
FRÅN ÖST





M änniskan har i alla tider, runt om i 
världen och i  olika  kulturer  studerat 
univers ums livs energi för att   försöka 
 förstå hur den kan  användas på ett 

för   del aktigt sätt, till  exempel för att  gynna hälsa 
och välstånd. 

Trots att vi alla vandrar vår egen väg här på 
jorden är vi också en del av en  hel het. Vi är alla 
en del av den  stora livskraften i det  universella 
systemet. Många av oss drivs av en förundran 
och en längtan att  försöka förstå oss på livets 
 stora frågor. I många  kulturer har det  under 
 år hundraden gjorts  avancerade  studier av  denna 
uni versella  energi, vilket har lett till  olika teorier 
och  praktiska tekniker som vi har  möjlighet att  
ta del av än idag. 



Ha tillit till förändring

Ur de gamla visdomslärorna från Asien, som vi i västvärlden har 
fått förmånen att ta del av, kan vi hämta fantastisk inspiration och 
 kunskap att ta in i vårt hem och liv. Det är både spännande och 
ibland hisnande att försöka lära sig förstå den universella livsenergin. 
Den indiska filosofin, vastu shastra, den kinesiska läran, feng shui, 
och den japanska filosofin, wabi-sabi, är tre exempel på österländska 
visdomsläror, alla med ett holistiskt  förhållningssätt till livet. Man kan 
komma långt genom att förstå och använda sig av grund läggande 
kunskaper hos dem. Det  handlar först och främst om hur vi balans-
erar vår livsenergi för att skapa harmoni i vårt liv. 

Många gånger är det just vårt förhållningssätt till förändring 
som är utmaningen. Vi kan inte kontrollera allt som händer oss men 
vi kan  själva bestämma hur vi reagerar på det som händer. Detta 
 för hållningssätt kan vi öva upp och stärka, bland annat genom att 
praktisera mindfulness, meditation och yoga. Genom att bli mer 
lyhörda för vår egen intuition och försöka vara i nuet så mycket 
som möjligt kan vi förstärka vårt välbefinnande. Om vi ser vad som 
 fungerar bra i vårt liv och lär oss uppskatta både det lilla och det 
stora runt omkring oss samt ökar kunskapen om hur olika energier 
påverkar oss, kan vi skapa bra  förutsättningar för ett balanserat liv. 
Dessa är alla viktiga faktorer för en mer harmonisk tillvaro.

Vastu shastra

Vastu shastra är en indisk lära som är mer än tiotusen år gammal. 
 Kunskapen från Indien färdades med vandrande köpmän och   munkar 
längs den välkända Sidenvägen mellan Europa och Kina genom 
 Centralasien.

Läran handlar om att bygga en hälsosam miljö, förbättra  positiva 
energier och eliminera negativa energier i och runt en plats eller 
en person. Ju mer positiva energier det finns runt oss desto mer 
 gynnsamma förhållanden skapas för hälsa och välstånd. Allt vi 
 omger oss med har en viss energivibration. Vastu shastra visar hur  
vi skapar ett hälsosamt flöde mellan de olika elementen. 

Liksom meditation och yoga är vastu shastra en universell 
kunskap, det vill säga allomfattande, och fungerar för alla människor 
oavsett var vi bor. Det handlar inte heller om någon specifik arkitektur 
eller  inredningsstil. Vastu shastra och feng shui innefattar båda fem 
olika element, men det är bara tre av dem som är desamma.

Det finns många likheter mellan 
vastu shastra och feng shui. Båda 
 systemen är grundade på den 
 universella energin som inom vastu 
shastra kallas för prana och inom  
feng shui kallas för qi.

Inom vastu shastra talar man  
om elementen:

jord • vatten • eld • luft • rymd
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Inget ljus är så vackert och 
 energigivande som det  natur liga 

 solljuset. När du vädrar och 
 släpper in frisk luft i hemmet får 
både du och ditt hem nytt syre 

och därigenom mer  energi.  
Släpp in ljuset, öppna  

fönstret och vädra.

Gyllene regel
för ett mindful HOME

2

Feng shui

Feng shui är en flera tusen år gammal kinesisk visdomslära och 
 konstform. Grundprincipen bygger på hur vi på bästa sätt kan 
 använda oss av den universella livsenergin för att höja vår egen 
 livskvalitet. Från början använde man sig av feng shui för att hitta  
de mest gynnsamma begravningsplatserna till sina nära och kära. 
Det ansågs mycket viktigt eftersom det hade en stor inverkan även  
på de efterlevande i familjen. Endast visa män fick utöva feng shui 
och kunskapen bedömdes så kraftfull att man förbjöd utövarna att 
sprida kunskapen. Under flera generationer fick den endast  nedärvas 
från far till son. Sedan några decennier har feng shui fått ökad 
 spridning i västvärlden. Feng shui är numera vanligt före kommande i 
alla samhällsskikt. Mycket handlar om sunt förnuft och något vi alla 
har inom oss.

Allt börjar med att rensa

Det finns en regel som gäller inom vastu shastra, feng shui och 
 wabi-sabi och det är att alltid börja med att rensa och städa.

Att rensa och sortera bland sina saker är själva grunden till att 
få och bibehålla ett balanserat hem. Nya energier får utrymme 
att  komma in i hemmet när gamla energier frigörs och då skapas 
 ut rymme för nya upplevelser och möjligheter att ta plats i vårt liv.  
Det är välinvesterad tid och kan komma att generera ökad positiv 
energi genom att frigöra dessa gamla, stagnerade energier. 

Lite längre fram kommer du att kunna läsa om de olika 
 elementen inom feng shui samt om balansen mellan dessa, och hur 
vi på bästa sätt kan få ett lugn och en positiv miljö i hemmet. Jag 
 kommer att gå igenom hur vi kan frigöra energi i hemmets alla rum 
för att slutligen beskriva en steg för steg-modell som summerar 
allt vi har gått igenom. Det är en konkret handlingsplan som tydligt 
förklarar hur vi genom att rensa kan skapa nya hållbara och praktiska 
rutiner i vår vardag. Det är viktiga steg till att generera mer positiv 
och hälsosam energi i hemmet. 

Inom feng shui talar man  
om elementen:

trä • eld • jord • metall • vatten
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Genom de gamla visdomslärorna kan vi hämta   

inspiration,  kunskap och ett förhållningssätt till att  

 skapa ett mer  balanserat liv med större välmående.

•

Vi är alla del av en helhet. 

•

Att försöka vara i nuet och se det som faktiskt  

fungerar just nu kan göra att vi mår lite bättre  

i utmanande stunder.

•

En gemensam grundregel inom feng shui,  

vastu  shastra och  wabi-sabi är att rensa  

bland sina saker i hemmet.

sa mm a n fat tn i ng

Den tidlösa 
visdomen från öst



Ett hem som är i balans känns 
harmoniskt och har en positiv 

 inverkan på vårt liv

FENG SHUI
Vind och vatten





F eng shui betyder ”vind och  vatten” och 
kan beskrivas som ett  för håll ande  mellan 
det vi kan se, i den fysiska  världen, och 
det  osyn liga som vi inte kan se men som 

ändå finns runt omkring oss. Tydliga exempel 
på det är till exempel  syret vi andas eller  jordens 
dragnings kraft som vi tycker är både  självklara 
och naturligt. 

Feng shui är inte en inredningsstil, det är ett 
sätt att leva. Det handlar om en  holistisk syn med 
fokus på att skapa  balans och harmoni i livet och 
omgivn ingen.  Genom att praktiskt använda feng 
shui,  oavsett  vilken personlig  inredningsstil vi har, 
 kommer det att på verka vårt  välbefinnande. Allt 
vi omger oss med  på verkar oss, såsom alla våra 
 saker, möbler, färger,  former och  material. Det 
finns många bra verktyg inom feng shui för att 
skapa balans. När vi börjar använda dess  metoder 
får vi en bättre atmosfär i  hemmet och i vår 
 omgivning – och ofta en ökad  förståelse för vårt liv. 

Genom feng shui kan vi förbättra  olika 
 områden i livet och får då även ett  större 
 inflytande över vår framtid. Att medvetet ta 
 ansvar för vårt eget liv är ofta mycket  utvecklande 
och stärkande.



Feng shui och naturen

Naturen är betydelsefull inom feng shui. Den påverkar oss  mycket. 
När vi blir medvetna om naturens krafter och hur de  inverkar på 
oss, ökar vi även förståelsen för hur allt hänger ihop. Särskilt  viktiga 
är de naturområden som finns i vår närmiljö. Om bostaden har en 
 tillhörande tomt innefattar boendet, enligt feng shui, även land-
skapet runt huset. I en lägenhet mitt i en storstad har vi inte samma 
 personliga inflytande på den omgivande naturen. Istället får träden 
och närliggande parker omkring fastigheten större  betydelse. Vi 
kan  påverka vår omgivning genom att till  exempel placera vackra 
 blommor i krukor i fönstren och på balkongen. 

Gå runt i området och ”känn in”  
det innan du byter bostad.
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Vårt närområde

Man brukar säga att bra feng shui börjar i vårt närområde. Innan vi 
byter bostad kan det vara en god idé att gå runt i det nya området 
och ”känna in”. Verkar det tryggt och trevligt? Är det ett äldre område 
eller är det helt nybyggt? Hur ser naturen ut runt omkring? Hur känns 
stämningen bland de som bor i kvarteret? Det finns kanske något vi 
själva kan bidra med för att öka trivseln i bostadsområdet? 

Baguan

Ordet bagua betyder ”de åtta trigrammen”, med ett ”centrum” i 
 mitten, och är ett av verktygen inom feng shui. Det  fungerar som en 
karta och är indelat i nio rutor. Varje ruta knyter an till en  specifik 
 aspekt i livet. Baguans mittruta är självaste  centrum och står 
för  harmoni och balans. Detta centrum benämns även yin- och 
yang-punkten. Det finns två sätt att läsa av baguan. För att inte  
röra till det är det bäst att välja ett av följande sätt:

Att utgå från väderstrecken med hjälp av en kompass
Det innebär att man genom kompassen lokaliserar de olika 
 väderstrecken i sitt hem: norr, söder, öster och väster, men  
också alla väderstreck däremellan som nordväst, nordöst, sydöst, 
 sydväst och så vidare. Med en kompass mäter man hemmets  
olika väderstreck, därefter appliceras baguan som visar var de  
olika  livsaspekterna hamnar. Efter det kan eventuella åtgärder  
och  förstärkningar göras.

Att använda tredörrars-baguan 
I boken kommer vi att  använda oss av tredörrars-baguan. Detta är 
det enklaste sättet att läsa av den. Det innebär att baguan läggs 
i  nederkant och i linje med ytterdörren längs planritningen över 
 bostaden. Ytterdörren är själva ”munnen i hemmet”. Här kommer den 
större delen av energin in för att sedan sprida sig i rummen enligt 
energiernas naturliga flöde. De tre nedre livsaspekterna i baguan 
är kunskap och självkännedom, livsväg och karriär eller stöd i livet. 
 Ytterdörren kommer då att hamna i någon av dessa tre livsaspekter.  
Vi kan också använda baguan över ett enskilt rum och läsa av de  
olika delarna på samma sätt. Då placerar man baguan vid rummets 
ingång. Till och med ett så litet område som ett skrivbord kan delas  
in i baguans olika livsaspekter.

Fråga dig själv
Finns det något som jag kan  

bidra med för att höja energin  
i mitt bostadsområde?
Lyssna till ditt hjärta,  

din intuition.
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2 
Kärlek  
&  relationer

9 
Framgång & 
berömmelse

4 
Rikedom  
& välstånd

Element: Trä
Färg: Lila, grön, röd, guld

Element: Eld
Färg: Röd

Element: Jord
Färg: Rosa, röd

Element: Trä
Färg: Grön, blå

Element: Jord
Färg: Blå, grön, svart

Element: Jord
Färg: Jordtoner, gyl

Element: Vatten
Färg: Svart, mörkblå

Element: Metall
Färg: Vit, silver, pasteller

Element: Metall
Färg: Grå, vit, svart

3 
Familj  
&  hälsa

8 
Kunskap  
& visdom

1 
Livsväg  
& karriär

6 
Stöd i livet  
& resor

5 
Harmoni 
& balans

7 
Kreativitet 
& barn

Baguans olika livsaspekter
1 Livsväg och karriär – Är jag på väg dit jag vill i mitt liv?
2  Kärlek och relationer – Hur ser mina relationer ut och vad 

betyder de för mig?
3  Familj och hälsa – Hur mår jag just nu och hur vill jag må?
4 Rikedom och välstånd – Vad innebär rikedom för mig?
5  Harmoni och balans (mittpunkt) – Upplever jag att mitt liv  

är i balans?
6 Stöd i livet och resor – Vilket stöd har jag i mitt liv?
7  Kreativitet och barn – Vad tycker jag är riktigt roligt att göra?
8  Kunskap och visdom – Tar jag mig tid för  reflektion?  

Är det något jag vill utveckla?
9 Framgång och berömmelse – Vad innebär framgång för mig? m
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Vi kan på olika sätt balansera och stärka upp de olika delarna  
av dessa livsaspekter. En förändring får vi genom en kombination 
av att medvetet använda oss av möblering och placering av  saker, 
i form av de fem elementen, samt vår egen kraft och viljan att 
 utvecklas.  Tillsammans utgör detta goda förutsättningar för positiva 
 förändringar i livet. Det är alltså en samverkan mellan energierna i 
hemmet och vår egen inre energi som möjliggör en positiv förändring. 

Baguan i praktiken
Gradera de olika områdena från 1 till 10. En lägre siffra betyder  
att du vill göra en förändring och då kan det vara bra att börja 
titta på det området. Gör en grov planritning av ditt hem. Börja vid 
 hemmets ytterdörr. När du är färdig och har jämfört din ritning med 
 baguan kan du se vilka områden i ditt hem som är kopplade till de 
olika  livs aspekterna. Alla delar i hemmet är viktiga för en bra balans 
men det är intressant att titta närmare på det område i hemmet  
som  mot svarar det område vi upplever fungerar mindre bra i livet.

På nästa sida kan du se exempel på önskade förändringar  
och förslag på  stärkande  åtgärder.

Lägg baguan i nederkant och 
i linje med  ytterdörren längs 
planritningen över bostaden. När 
vi lägger baguan över en ritning av 
bostaden ser vi att det kanske finns 
en  utskjutande del, exempelvis ett 
burspråk eller så är det en saknad 
del av huset.

Fråga dig själv
I vilket eller vilka områden  

av baguan med de olika   
livs aspekterna vill jag göra  

en förändring?
Lyssna till ditt hjärta,  

din intuition.
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Område

1 Livsväg & karriär

2 Kärlek & relationer

3 Familj & hälsa

4 Rikedom & välstånd

5 Harmoni & balans

Problem/utmaning

Upplever du att karriären är 
stillastående? Vill du hitta en ny 
 position, ett nytt jobb eller  önskar 
du göra en förändring i livet?

Önskar du uppleva kärlek och 
hitta en partner att dela livet med, 
stärka din befintliga relation eller 
hitta nya vänner?

Vill du förstärka eller återhämta 
din hälsa? Behöver din familj extra 
stöd eller ska du springa ett lopp?

Önskar du förbättra din ekonomi 
 eller bli rik på andra områden  
i livet?

Längtar du efter att känna mer 
 harmoni och få ett mer  balanserat 
liv?

Förstärkning

En bordsfontän vänd in mot 
 hemmet, en tavla med  vatten motiv, 
en spegel,  svarta inrednings-
accessoarer,  asymmetriska  
former och affirmationer.

Par i två – två hjärtan, två 
 blom krukor, två fåglar.  Foto grafier, 
bilder på din partner eller er 
 tillsammans, rosa och röda 
 accessoarer och affirmationer.

Gröna friska växter, träelement, 
gröna och  mellanblå färger och 
affirmationer.

Värdefulla saker, bords fontäner, 
speglar, lila, blå eller röda 
 accessoarer, snittblommor och 
affirmationer.

Skapa en ”helig plats” med 
accesso arer från elementet jord, 
balanserande  föremål mellan 
yin och yang, jord toner, och 
 affirmationer.
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Område

6 Stöd i livet & resor

7 Kreativitet & barn

8 Kunskap & visdom

9 Framgång & berömmelse

Problem/utmaning

Önskar du hitta fler kunder eller en 
mentor, någon som kan stötta dig i 
jobbet och privat?  Eller längtar du 
efter att få djupare  kontakt med 
din själ? Är du på väg att göra en 
livsförändring eller  längtar du efter 
att göra en resa?

Känner du dig blockerad, vill 
 utveckla din kreativa sida och 
 börja måla eller kanske skriva? 
Önskar du förstärka kontakten  
med barnen eller vill du bli gravid? 

Längtar du efter att studera och 
utveckla dig eller längtar du efter 
ett fridfullare liv? Vill du meditera 
eller behöver du sova bättre?

Vill du känna dig starkare,  gladare 
och komma framåt i livet? Längtar 
du efter att få erkännande och få 
ett bra rykte för det du gör?

Förstärkning

Bilder och foto grafier på före-
bilder eller per soner som betyder 
mycket för dig, bilder på platser 
du vill åka till, symboler som du 
förknippar med stöd eller resor och 
 affirmationer. 

Pastellfärger, fotografier och bilder  
på barn,  accessoarer av metall,  
runda föremål, personliga 
 symboler och affirmationer.

Bilder och fotografier av fridfulla 
lugna platser. Sköna fåtöljer och 
kuddar och filtar i blå, gröna eller 
svarta färger. Böcker, symboler 
som du associerar med kunskap 
och visdom och affirmationer.

Personliga föremål som symbolis-
erar framgång, exempelvis diplom 
och  andra utmärkelser. Eldstäder, 
ljus, belysningar, accessoarer med 
 djurmönster och material som ull 
och fjädrar. Föremål i röda nyanser. 
Bilder på framgångsrika personer 
du ser upp till. Affirmationer för 
framgång.
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Fråga dig själv
Känns de förändringar jag har gjort  

i mitt hem och i mina rum bra?
Lyssna till ditt hjärta,  

din intuition.

Utmaningar och åtgärder enligt baguan
Inom feng shui strävar man efter balans och helhet, men det är 
 sällan hemmet passar in i baguans kvadratiska eller rektangulära 
 format. När vi lägger baguan över en ritning av hemmet ser vi att  
det kanske finns en utskjutande del, exempelvis ett burspråk eller  
så är det en saknad del av huset. För att ta reda på om det är en 
 ut skjutande del eller om det är en del av baguan som inte fylls ut, 
använder man sig av 50-procents-regeln.

•  Om den utskjutande delen är mindre än 50 procent av 
 vägg ytan längs med huset räknas det som en utskjutande  
del och behöver inte korrigeras.

•  Om den utskjutande delen är större än 50 procent blir den 
 andra delen längs med huset en ”saknad del”. Det går att 
korrigera. Den vanligaste åtgärden är att sätta en spegel på 
väggen mot den del som saknas. Spegeln fungerar som en 
illusion av att rummet fördjupas i den  saknade delen. Finns  
det ett fönster mot den saknade  delen kan en fasettslipad 
kristall istället hängas upp ovanför  fönstret. Kristaller drar  
till sig  energi och det brukar fungera mycket bra som åtgärd  
när det saknas en del. 

Det händer också ofta att rummen inte stämmer in gällande de olika 
livsaspekterna. Sovrummet kanske inte ligger i området ”kärlek och 
relationer” eller hemmakontoret matchar inte området ”rikedom”, 
men det är inte det viktigaste. Huvudsaken är att alla rum och övriga 
utrymmen är välorganiserade och fria från onödiga saker. Vi kan på 
olika sätt förstärka alla områden utifrån baguans livsaspekter.

Ett exempel är om hemmakontoret ligger i området ”stöd i livet”, 
då kan fotografier med personliga förebilder sättas upp. Eller om 
badrummet ligger i området  ”rikedom” kan vi skapa en känsla av ett 
riktigt lyxigt badrum  genom olika  detaljer som vi förknippar med lyx, 
som till exempel fina  handdukar och vackra tvålar. Alla rum kan för-
stärkas utifrån baguans livsaspekter med olika detaljer och färger.

•  Om du har flera ingångar till ditt hem, utgå från den entré  
som du använder oftast. Därefter lägger du nederkanten  
på  baguan längs med ytterdörren till hemmet.

•  Om du har flera våningar, börja med bottenvåningen som, 
enligt baguan, är viktigast. Därefter kan du lägga baguan på 
ritningen och läsa av på liknande sätt för övervåningen.
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 Energihöjare inomhus

• Speglar – reflekterar, aktiverar, förstärker och ökar energin.
•  Kristaller – attraherar, aktiverar, cirkulerar och stimulerar 

 energin.
•  Belysning – aktiverar, lyfter, stimulerar och  f örhöjer energin.
•  Bordsfontäner – stimulerar, aktiverar, och harmoniserar 

 energin. Se till att de är rena och att vattnet inte stagnerar 
utan kan flöda fritt.

•  Växter – harmoniserar, stimulerar, renar och cirkulerar  
 energin. Undvik taggiga och vassa växter som drar till sig vass 
energi som kan vara ogynnsam för hälsa och ekonomi.

Eget hus
Om vi någon gång får en möjlighet att rita och bygga vårt eget 
hus kan det vara mycket intressant att själv kunna påverka de olika 
 rummen med hjälp av baguan och de olika livsaspekterna när vi 
planerar husets rums fördelning. 

Om vi har ett hus som inte är helt fyrkantigt eller kvadratiskt, 
 enligt baguan, men med en tomt utanför huset kan vi på olika sätt 
göra huset ”helt” genom att till exempel placera ett träd, en buske, 
belysning eller en trädgårdsstaty på den punkt som utmärker det 
”saknade hörnet” på huset. Beroende på vilket baguaområde som 
saknas kan vi välja olika sätt att stärka upp det utifrån. Är det kärleks-
området som  saknas kan en rosa rosbuske passa bra, är det området 
”rikedom” kan en lampa, en fontän eller ett vackert träd passa bättre. 
Avgränsa gärna tomten med ett staket, en häck eller en vacker mur. 

Energihöjare utomhus

•  Träd och växter – stabiliserar, harmoniserar, stimulerar,  
renar och cirkulerar energin.

•  Lampor – aktiverar, lyfter, stimulerar, och förhöjer energin.
•   Fontäner – stimulerar, aktiverar och harmoniserar energin.  

Se till att de är rena, och kom ihåg att vattnet inte bör 
 stagnera utan alltid flöda fritt.

•  Vindspel – attraherar positiv energi men kan även användas 
för att leda iväg negativ energi. De kan också minska energi 
från skarpa hörn som är riktade från andra byggnader utifrån 
och som pekar mot ytterdörren. 

Växter och speglar är bra 
 energihöjare.
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När du vill få en  
förändring i ditt liv

Ett gammalt ordspråk inom feng 
shui säger att när du vill ha en 
förändring i livet, flytta då på 
tjugosju (27) saker i ditt hem. 

Feng shui ska kännas bra. Vi behöver inte följa alla feng shui-regler 
till punkt och pricka. Gå på din egen känsla när du använder dig av 
baguan.

Feng shui innehåller olika delar som vi kan använda oss av. I  nästa 
kapitel ska vi bland annat fokusera på de fem elementen som är trä, 
eld, jord, metall och vatten och som också har sin plats i baguan.

Energiflöden
Som vi gått igenom i tidigare kapitel består allt i hela universum 
av olika vibrerande energier. Energi är den universella kraften och 
den är i ständig förändring. I hemmet ska vi försöka eftersträva att 
energin flyter så harmoniskt och balanserat som möjligt. En vass och 
 stagnerad energi kallas inom feng shui för sha chi. Det finns olika 
knep för att balansera den energin; de kommer vi att gå igenom i 
kapitelet Ying och Yang (sidan 54).

Placering och kraftposition
Att sätta oss själva i en kraftposition är ett bra sätt att behålla vår 
egen energi. Det innebär att vi, om möjligt, ska placera möblerna så 
att vi har en solid vägg bakom oss och har uppsikt över dörren i det 
rum vi befinner oss, där vi sitter eller ligger. Energin kan försvagas 
om vi å andra sidan sitter eller ligger i en så kallad kraftlös position, 
eftersom vi inte har överblick över dörren, medvetet eller omedvetet. 
Det kan till och med göra så att immunförsvaret sänks. Vi bör därför 
alltid sträva efter att placera oss själva i en optimal  kraftposition. Om 
det av olika anledningar inte är möjligt finns det  olika bra åtgärder 
att ta till. Dessa kommer vi att titta närmare på längre fram när vi går 
igenom hemmets olika rum i kapitelet Hemmets olika rum (sidan 86). 

För att undvika att energin i 
 hemmet försvinner ut finns det, 
enligt feng shui, olika saker vi 
kan göra. En enkel åtgärd är: 

stäng alltid locket på toaletten. 
 Energin försvinner lätt ut  

genom avloppen  
i hemmet.

Gyllene regel
för ett mindful HOME
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Feng shui är en gammal visdomslära, 

 en konstart (när man utför den) och en vetenskap  

i hur vi använder och balanserar den universella  

 livskraften i vår omgivning.

•

Här använder vi oss av tredörrars-baguan som innebär  

att man alltid utgår från hemmets huvudingång, som  

då hamnar i någon av de tre nedersta livsapekterna.  

Tredörrars-baguan kan även användas för ett enskilt rum.  

Då utgår man från dörren till just det rummet.

•

Finns det flera dörrar till hemmet utgår  

vi från den som används mest.

•

Vi bör i så stor mån som möjligt placera  

oss själva i en  kraftposition.

sa mm a n fat tn i ng

Feng shui
Vind och vatten



Ett hem där elementen  
är i balans stärker både  

hälsa och välstånd.

DE FEM  
ELEMENTEN

Trä – eld – jord – metall – vatten





I nom feng shui anses de fem  elementen vara 
universums  byggstenar.  Varje  element har en 
unik energi rörelse som  på verkar oss på olika 
sätt. När alla  element finns representerade 

i ett rum känns ofta hela rummet mer trivsamt. 
Inom feng shui kallas de fem  elementen även för  
de fem  faserna. De fem elementen är: trä, eld, jord, 
 metall och vatten. 

Det kan vara mycket kraftfullt att lära 
sig att tillämpa teorin om de fem  energierna i 
 praktiken. En inredning som efterliknar  naturen 
och innehåller en  balans av de fem elementen 
gör  också att vi känner oss mer harmoniska, 
 vilket i sin tur kan öka vårt väl     be finnande. Andra 
 om råden i livet som kan  balanseras och stärkas 
upp med hjälp av de fem elementen är relationer, 
kreativitet,  karriär, välstånd och andlighet. 



Kvaliteter

Öppenhet 
Expansion 
Tillväxt 
Handlingskraft 
Tålamod

Dynamik 
Kreativitet 
Entusiasm 
Självförtroende 
Ledarskap

Mognad  
Medkänsla 
Uppriktighet 
Hänsyn 
Struktur 
Stabilitet

Koncentration 
Beslutsamhet

Tystnad 
Insikter 
Andlighet 
Mystik 
Självkänsla 
Kontakt med  universum

Element

Trä

Eld

Jord

Metall

Vatten

För mycket  
av elementet  
kan skapa 

Otålighet

Aggressivitet 
Impulsivitet 
Otålighet

Konservatism 
Allvar

Kompromisslöshet  
Stagnation i livet

Brist på struktur

För lite  
av  elementet  
kan skapa

Stagnation

Brist på motivation  
Brist på entusiasm 
Kylighet

Brist på stabilitet

Svaghet 
Obeslutsamhet

Passivitet 
Ångest 
Stress

Elementens kvaliteter

Elementen innefattar kvaliteter som på verkar oss på olika sätt. 
 Genom att bli medveten om dessa kvaliteter kan vi använda de fem 
 elementen i hemmet för att stärka de egenskaper vi önskar mer av,  
hos oss själva och i livet.
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Den närande cykeln där 
elementen ger näring  

åt varandra

Den reducerande cykeln  
där elementen tar kraft  

ifrån varandra

Den kontrollerande  cykeln 
där  elementen håller igen 
och  kontrollerar varandra

Elementens interaktion med varandra

Om vi lär oss hur de fem elementen samverkar eller  motverkar 
 varandra har vi också nyckeln till en kraftfull kunskap som kan skapa 
bra feng shui i hemmet. Vi kan lära oss mycket om hur elementens 
cykler fungerar genom att prova oss fram och genom att tänka på 
vardagliga saker vi gör i hemmet (se också illustrationen nedan).  
När vi till exempel vill göra upp en eld i öppna spisen behöver vi  
trä som ger liv till elden och för att våra växter ska fortsätta vara 
frodiga och gröna behöver vi vatten.

Fråga dig själv
Vilken del i mitt hem känns 

 harmonisk och balanserad och 
 vilken känns obalanserad? Gå 

 gärna runt i ditt hem och känn in. 
Börja vid ytterdörren.

Lyssna till ditt hjärta,  
din intuition.
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Väderstreckens element och färger

•  Norr: vatten – svart, mörkblå
•  Nordväst: metall – vitt, grått, guld och silver
• Nordost: jord – blått
• Söder: eld – röda toner
• Centrum: jord – gula och jordfärgade toner
• Sydväst: jord – gult och rosa
• Sydost: trä – grönt
• Väster: metall – vitt, grått, ljusa pasteller, silver och guld.
• Öster: trä – gröna, mellanblå toner

Årstidernas element

•  Vinter – vatten
• Vår – trä
• Sommar – eld
• Höst – jord
• Senhöst – metall

Tips! 
Med neutrala färger på hemmets 
väggar och möbler är det enkelt 
att istället byta färger på olika 
textilier, till exempel gardiner och 
kuddar.m
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Färg

Gröna och  mellanblå 
toner

Röda toner

Bruna, gula och 
 jordfärgade toner

Vitt och ljusa pasteller. 
Guld och silver

Svarta och mörka toner, 
 mörkblå

Element

Trä

Eld

Jord

Metall

Vatten

Form Rörelse

Rör sig uppåt

Utvidgar sig åt olika  
håll på ett livligt sätt

Strävar  nedåt och  
är samlad

Strävar inåt och är 
samman   dragande

Fri  böljande energi  
som rör sig framåt

Elementen genom färg, form och material

Alla element innefattar en egen energirörelse som även 
 representeras i färg, form och material och kan användas  
för att balansera hemmets inredning.
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Färger 

Naturens färger är bland det vackraste som finns. Ett  turkos skimrande 
hav, den röd-orange färgen vid en solnedgång, en citronfjäril som 
brer ut sina vingar i sommarsolen eller en bukett vackra rosor i 
 blandade rosa toner. Färgerna väcker känslor och påverkar oss. 
Färgernas betydelser kan vara djupt personliga och även  kultur ellt 
förknippade beroende på vilka erfarenheter som är kopplade till en 
färg. Genom att bli medveten om färgernas innebörd och noga välja 
färger i inredningen som vi mår bra av skapar vi ett hem med en 
härlig och personlig atmosfär. Färgsättning kan göra stor skillnad och 
vara mycket betydelsefull för välbefinnandet. 

De flesta har en eller ett par favoritfärger som kanske är 
 desamma genom åren men allteftersom vi utvecklas kan även 
färgvalen förändras. Vi kan också bli påverkade av modefärger som 
oftast skiftar från säsong till säsong. Vår intuition säger oss mycket. 
Det gäller även behovet av vilka olika färger vi behöver för att känna 
oss i  balans. Det blir mycket tydligt under vintermånaderna, som 
domineras av metallelementet. För att få en balanserad livskvalitet 
under dessa månader tänder vi ljus, dekorerar med varma färger som 
rött, lägger fram tjocka plädar och njuter framför brasan. När våren 
anländer längtar vi efter att släppa in ljuset och ersätter det kraftiga 
och murriga med lättare material och ljusare färger.

Färghjulet
De tre basfärgerna, eller primärfärgera som de också kallas, är röd, 
blå och gul. Vit, svart och grå benämns ofta som okulörta färger. Alla 
andra färger är en blandning av basfärgerna. Genom att blanda två 
av basfärgerna får vi fram mellanfärger som grön, orange och lila. 
 Färghjulet visar hur basfärgerna går över i mellanfärger. Pasteller 
skapas genom att lägga till olika mängder vit. Blandas basfärgerna 
i lika delar blir det brun. Genom att tillsätta vit till brun skapas olika 
toner i den beige färgskalan beroende på den mängd vit färg man 
använder. Grå är en blandning av vit och svart. Metallfärger innehåll-
er någon form av metallpulver och representerar metall elementet 
inom feng shui.

Färgsättning
Färger kan vara upplyftande, avslappnande, motiverande och 
 inspirerande. Hur väljer vi då bland alla färger? En lugn och diskret 
basfärg är ett säkert kort på stora ytor som väggar. De håller också 
över en längre tid. Däremot kan en stark färg på en enskild vägg eller 

”Colors, like  features,  
follow the changes 

of the emotions.”
Pablo Picasso 

Fråga dig själv
Vilken eller vilka färger gör mig 
glad och ger mig energi just nu?

Lyssna till ditt hjärta,  
din intuition.
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ett annat avgränsat område vara effektfullt och uppiggande. Om 
det kan verka tråkigt med vitt eller andra ljusa nyanser på väggarna 
kan möbler och inredningsdetaljer i färg eller mönster ge rummet 
 karaktär. Det är lättare att möblera eller  placera om i rummet än att 
måla om eller tapetsera ett helt rum om vi vill göra en förändring.  
Ton i ton kan vara sobert, dynamiskt och kan upplevas varierande.

Färgernas effekt och påverkan

• Röd: kärlek, passion, framgång, aktivitet, ilska
• Rosa: kärlek, läkning, lugn, tröst, moderlighet
• Blå: stillhet, stabilitet, sanning, moral
• Lila: lugn, andlighet, värdighet, självbehärskning, välstånd
• Gul: glädje, organisation, frihet, kreativitet, disciplin, harmoni
• Orange: motivation, utveckling, entusiasm, samvaro
• Grön: utveckling, tillväxt, förnyelse, rening, avund
• Vit: renhet, oskuld
• Svart: magi, tystnad, stillhet, sensualitet, hat
•  Grå: kompromiss, respekt, oberoende, självbehärskning, 

 självkritik
• Brun: trygghet, stabilitet, ursprung, stagnation, åldrande
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Former

Eftersom formerna på våra möbler, mattor, tavlor, speglar och övrig 
inredning är av stor betydelse för atmosfären är det viktigt att 
 verkligen känna in hela rummet. För att skapa  balans i rummet kan 
det vara kraftfullt att prova sig fram – flera gånger, och på olika 
 nivåer och platser tills det  verkligen känns bra. Utgå från dörren när 
du känner in ett rum. 

Säkerhet
Enligt feng shui kommer säkerhet överst på listan när vi in reder. 
 Undvik exempelvis vassa utstickande kanter och spetsiga föremål. 
 Trasiga och instabila möbler som vingliga stolar eller bord bör ses 
över och  repareras eller korrigeras. De stjäl energi från oss och bör 
därför lagas eller ersättas.

Dekoration och material

Här nedan är exempel på material och dekorationer som 
 representerar de fem elementen och som kan användas i inredningen: 

Trä

Trämöbler

Trägolv

Gröna växter

Linne och bomull

  Mönster som 
 före ställer 
 blommor, växter 
och ränder 

 Tavlor och konst 
som föreställer 
växter, pelar-
formade föremål

 Former – som 
 pelare, stolpar  
och ränder

Eld

Lampor

Ljus

Eldstäder

Ull

 Tavlor och konst 
som föreställer 
människor, djur, 
ljus, eld eller solen 

 Trekantiga former 
som till exempel 
pyramider

 Djurmönstrade 
tryck och fällar

Fjädrar

Jord

Jord

Keramik

Sand

Grus

Tegel

Kakel

 Tavlor och konst 
som förställer 
landskap som kala 
öppna fält och 
ökenlandskap 

Metall

Metaller

Stenar och  
oslipade kristaller

 Tavlor och konst 
som förställer 
cirklar, ovaler och 
bågformade motiv

Metallramar och 
armaturer i metall

Vatten

Fontäner och 
andra vatten-
arrangemang

Speglar och  andra 
 reflekterande ytor

Glas

Slipade kristaller

Snäckor

Tavlor och 
 konstverk som 
avbildar vatten

En god vana är att bädda sängen 
på morgonen. Sängen symboliserar 
mycket av oss själva och att bädda 
fint skapar ordning både i hemmet 

och i oss själva. Bädda sängen  
och gör mysigt.

Gyllene regel
för ett mindful HOME

4

m
in

d
fu

l 
H

O
M

E

52 



De fem elementen inne håller olika energirörelser  

som  ömsesidigt  påverkar  varandra. 

•

 Vi kan påverka rummets energi genom att medvetet  

inreda med hjälp av de fem elementen.

•

Färger är ett visuellt språk som också kan vara  

djupt personligt och  kulturellt förankrat.

•

Ett hem i balans känns harmoniskt 

 och har en bra känsla i varje rum.

•

En bra inspirationskälla är att titta på  

hur naturen balanserar elementen. 

sa mm a n fat tn i ng

De fem elementen
Trä – eld – jord – metall – vatten



Hitta balansen inom dig

YIN  
OCH YANG





B egreppet yin och yang kommer 
ursprung ligen från taoismen. 
 Symbolen i sin  helhet visar två 
 universella  urkrafter som strävar  efter 

balans. Det kan också  beskrivas som två sidor av 
samma mynt. Yin och yang finns i precis allt. För 
att leva ett  balanserat och  utvecklande liv  behöver 
vi både yin och yang och det gäller också i  hemmet. 

Naturen strävar alltid efter balans.  Efter som 
vi är en del av  naturen har vi  tillgång till den 
 balanserande kraften inom oss.  Genom att 
 praktisera  mind fulness, yoga och  meditation 
 stärker vi kontakten med vår inre  intelligens.  
Att vara lyhörd och lyssna på vad vår intuition 
 säger, är ett bra sätt att  synliggöra det vi behöver 
för att skapa  balans, både i  hemmet och i livet.



Skapa balans i hemmet

För att skapa balans i hemmets olika rum är det viktigt att balansera 
inredningen med både yin- och yang-energi. De olika rummen kan 
behöva en större del av den ena eller andra energin beroende på 
vilken användning rummet har. Här följer några olika exempel:

Sovrum
Här behöver vi inreda lite extra med yin-energi för att skapa en 
ombonad, mild, avslappnad och tyst miljö. Yang-energin är viktig för 
 balansen men den får hålla sig lite mer i bakgrunden i sovrummet. 
 Inred gärna med mjuka, lite tjockare tyger, mörkläggningsgardiner,   
filtar och kuddar. Undvik elektroniska apparater som tv, mobiler,  datorer 
och träningsutrustning, saker som karaktäriseras av yang- energin.

Badrum
Här vill vi också inreda med lite mer yin-energi. Det ska kännas   
privat och utan insyn. Det kan vara en plats för återhämtning där 
vi tappar upp ett varmt bad, dämpar belysningen och tänder ljus. 
Tjocka handdukar, en härlig badrock och kanske en badrumsmatta 
mjukar upp de ofta kakelklädda väggarna och golvet. Ett bra sätt  
att balansera med yang-energi kan vara att välja varma färger  
på handdukarna.

Kök
Köket är en social mötesplats där vi gärna umgås. Här får 
 yang- energin gärna lyftas fram. Köket inreds ofta med industriella 
material som rostfritt stål och lampor med starkare ljus. Detaljer  
och tyger i mustiga toner kan tillföra yin-energi och ge balans i köket.
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Vilken energibalans är det mellan 
yin och yang i hemmets olika rum? 

Sovrum? Kök?  Vardagsrum? Gå 
gärna runt i de olika rummen, se dig 
 omkring och känn in. Vilken funktion 
har rummet? Vad skulle jag kunna 
placera om för att höja eller lugna 

energin i rummet?
Lyssna till ditt hjärta,  

din intuition.



Yin

feminin
måne
natt
jord
kall
mjuk
mörk

passiv
kurvig
nedåt
bakåt
fuktig

kalla färger
svart

Yang

maskulin
sol
dag

himmel
varm
hård
ljus

aktiv
rak

uppåt
framåt

torr
varma färger

vit



Att komma hem och öppna dörren 
till en fin och öppen hall, fri från 
onödiga saker, ger ett varmt väl-

komnande. Ta en minut innan du 
går hemifrån att se till att hallen 
är ren och fin. Det blir ett trevligt 

 välkomnande för dig när  
du kommer hem igen.

Gyllene regel
för ett mindful HOME

5
Vardagsrum/tv-rum
Vardagsrummet är en social och aktiv del i hemmet där vi vill  
att yang-energin ska dominera. Stora öppna ytor, starka färger, 
 mönster, levande blommor, tavlor med starka uttryck, musik med  
hög energi och familjeporträtt känns väldigt passande och  n aturligt 
här. I vardagsrummet kan vi balansera med runda mjuka former, 
 mysiga plädar och  värmeljus.
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Allting innehåller både yin- och yang-energi.

•

Ett välbalanserat hem mellan yin och yang känns  

både hemtrevligt och rofyllt och är energigivande.

•

De olika rummen behöver olika mycket av yin  

eller yang beroende på rummets användningsområde.

•

Ett hem i balans bjuder in till både  

en passiv och aktiv livsstil.

sa mm a n fat tn i ng

Yin  
och yang



Låt ditt hem spegla din själ

SKAPA ETT 
HEM FÖR 

ALLA SINNEN





I ntuition är en annan benämning för vårt 
sjätte sinne. Det är vår högre  intelligens och 
inre kompass. För att få större  tillgång till vår 
 intuition  behöver vi lyssna inåt. När vi  rensar 

i  hemmet  f rigörs energi. Det öppnar upp och 
möjliggör för oss att bli mer ly hörda och  lättare 
få  tillgång till intuitionen.  Mindfulness, yoga 
och  meditation med verkar till en ökad känsla av 
 närvaro,  lyhördhet och intuition. 

Prova att lyssna om ditt hem vill säga dig 
 något. Är det någon del i ditt hem som  behöver 
din uppmärksamhet? Ibland  undviker vi  vissa rum 
och möbler i hemmet. Det kan vara en  signal att 
något behöver ses över. Det är  viktigt att du  tycker 
om ditt hem och dina saker,  mycket viktigare än 
att allt måste vara perfekt stylat eller  utformat 
 enligt feng shui. Lyssna till ditt hjärta när du 
 inreder. Det kommer att vara betydelsefullt  
och till stor hjälp.



Intuitionen – vår inre kompass

Att stanna upp i sitt hem och notera alla sinnen är ett  effektivt  
sätt att känna  närvaro i stunden. Vad ser jag just nu?  Uppfattar 
jag några ljud i närheten och  kanske lite  längre bort? Är det  någon 
 specifik doft i  rummet?  Smakar det något? Hur upplever jag 
 materialet under  fötterna?

När alla sinnen är tillgodosedda  infinner sig en känsla av ett 
allmänt  välbehag och  närvaro.

Hörsel

LuktKänsel

Smak

Intuition

Syn
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Fråga dig själv
Vad säger intuitionen mig  

om mitt hem?
Lyssna till ditt hjärta,  

din intuition.



Våra sinnen

Synen
Vi mår bra av naturligt solljus. Det är det vackraste ljuset. Att  inreda 
för den visuella upplevelsen är att skapa en inspirerande miljö med 
en blandning av färger, former, material, tavlor och  inrednings detaljer. 
Vi blir inspirerade av det asymmetriska, det behöver finnas en 
 dynamik och inte alltid vara för ”perfekt” och tillrättalagt. Det gör 
rummet både mer intressant och stimulerande. 

Hörseln
Ljud skapar olika känslolägen. En tidig morgon kan det vara ljuvligt 
vackert att höra fåglarnas sång eka mellan husväggarna, innan 
 trafiken kommit igång. I en storstadsmiljö omges vi ofta av många  olika 
ljud, bland annat från trafiken och pågående byggarbeten. Det gör 
det svårt att höra ljud från naturen. Men lyssna gärna lite extra noga 
emellanåt så hör du kanske en fluga som surrar, regn dropparna mot 
fönstret eller ljudet från ditt eget andetag. Med musik kan vi förstärka 
våra känslor, förändra känslolägen och öka välbefinnandet i hemmet.

Fråga dig själv
Hur kan jag inreda mitt hem så att 
det  tillgodoser alla mina sinnen?

Lyssna till ditt hjärta,  
din intuition.
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”Ett hem i balans är ett 
hem där alla sinnen får 

möjlighet att tillgodoses, 
där naturen är en del av 

hemmet, precis som vi 
är en del av naturen.”

Charlotte Hagelin

Luktsinnet
Luktsinnet är det starkaste av alla sinnen. Dofter aktiverar minnen 
och kan förstärka upplevelser. Men det behöver inte vara en stark 
doft utan bara en förnimmelse av något för att få igång våra  känslor. 
Doften av såpskurade golv, ren tvätt som fått torka ute, syrener, 
 nybakat bröd – våra favoritdofter stärker vårt välbefinnande och  
gör oss glada.

Känseln
Kontraster mellan olika material skapar dynamik. Siden, sammet, ull, 
läder, trä och sten, har alla en materiell ”kod” som vi kan läsa av. Att 
blanda material skapar vitalitet i rummet. Exempel på det kan vara 
att mixa kuddar i linne, silke och stickat. Mjuka härliga material gör 
oss ofta glada. Ett varmt bad kan göra underverk och är ett bra sätt 
att stilla sinnet och varva ner. Även en varm dusch kan vara enormt 
avslappnande och hjälper till när vi behöver återhämtning. Värmen 
från en brasa eller en frisk vindfläkt genom fönstren är också både 
lugnande och skön stimulans för känselsinnet.

Smaksinnet
Smaksinnet härleds vanligen till mat och dryck och  förknippas 
ofta med starka känslor. God mat och dryck rankas högt på 
 listan för  v älmående. Våra sinnen är ständigt närvarande om vi 
 uppmärk sammar dem. Om vi tänker på att pressa en stor saftig citron 
i munnen kan det framkalla en fysisk reaktion. Det börjar vattnas i 
munnen även om det bara händer i fantasin. Det finns många för-
delar med att fylla på med frukt och örter i köket. Det lugnar sinnet 
och ökar välbefinnandet. 

”Intuition doesn’t tell 
you what you want to 
hear, it tells you what 

you need to hear.”
Sonia Choquette
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Ta in naturen i hemmet

Vi mår bra av att vistas i naturen. Bor vi i en storstad kan det 
ibland vara svårt att dagligen kunna gå i skogen eller i ett större 
 natur område. Då kan det vara skönt att ha närhet till en park, där vi 
kan få känna doften av nyklippt gräs, se skiftningarna i naturens alla 
färger, lyssna till fåglarnas vackra sång och kanske krama en snöboll 
när årets första snö precis har fallit. Vissa städer ligger nära en sjö 
eller en flod eller vid kusten med tillgång till havet. Vatten i rörelse är 
en fantastisk källa att hämta ny kraft och energi från. 

Att inreda hemmet med gröna växter är ett bra sätt att få tillgång 
till naturen. Växter ger oss syre, renar luften från kemikalier och gör 
det lättare att andas. De stimulerar och lyfter upp energin och bidrar 
till att skapa harmoni i hemmet. De kan också neutralisera mindre bra 
energier som elektromagnetiska fält och hjälpa till att sakta ner energin 
i korridorer och trappor. Växter kan också skärma av vass  energi från 
skarpa hörn och kan vara en riktig energihöjare på platser där energin 
lätt  stagnerar. Vissa växter är extra renande, till exempel  ampellilja, 
fred skalla, guldpalm, paradisträd och gullranka. Sköt om dina  växter, 
göd och ge dem näring och kärlek och prata med dem. Med rätt 
 förutsättningar kommer de att ge dig massor av positiv energi. Färska 
snittblommor finns i en mängd olika färger. De är vackra, ger oss energi, 
kan inspirera vår kreativitet och samtidigt vara läkande för själen. 

Tavlor och fotografier med naturmotiv har stor inverkan på oss. 
De kan ge en frihetskänsla, mängder av närande energi och verka 
lugnande för själen. Omge dig med motiv och konst som gör dig 
 lycklig. Snäckor och stenar är en vacker koppling till naturen som 
också kan plockas in i hemmet och användas som accessoarer.

Energihöjare för hemmet enligt feng shui:

Ljus 
• Naturligt ljus utifrån
• Belysning av olika slag 
• Levande ljus (tänk på säkerheten)

Växter
• Friska uppåtsträvande växter, gärna med rundade blad.
• Färska blommor (byt ut så fort de vissnar)
• Örter

Vatten som rör sig
• Rumsfontäner (rent och porlande vatten)

En rumsfontän tillför bra energi  
i rummet.

Friska och fräscha växter vibrerar  
av energi. Vattna, pyssla, plantera  

om och prata med dem. När du  
tar hand om dina blommor och 

växter får du så mycket tillbaka. 
Sköt om dina växter och se  

till att de är friska  
och fräscha

Gyllene regel
för ett mindful HOME

6
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Ett bra sätt att känna närvaro i stunden  

är att stanna upp emellanåt och  

uppmärksamma alla sinnen.

•

Genom att ”lyssna” på sitt hem kan vi  

ta reda på vilken del i hemmet som behöver  

ses över lite extra.

•

Att inreda med olika material  

skapar dynamik.

sa mm a n fat tn i ng

Skapa ett hem  
för alla sinnen



”Clean your space,  
create a sacred space and  

put in some intentions”

STEG FÖR 
STEG-METODEN



2 Organisera

4 Skapa en ”helig plats” 

5 Sätt en intention för varje rum

1 Rensa

3 Underhåll



N u ska vi gå igenom en metod som jag 
kallar för   ”Life design HOME”. Den 
här metoden  fungerar för alla typer 
och  s torlekar av hem. Finns viljan och 

 motivationen att göra  positiva förändringar är 
detta mycket  kraftfullt. En  för ståelse för hur 
 energier kan påverka oss är också  betydelsefullt. 
Målet är att se det värde fulla i att endast omge 
sig med  saker som verkligen betyder  något, 
som  skänker glädje och underlättar livet för oss. 
Alla ting som inte bidrar med detta kan vi  välja 
att skänka bort, sälja eller återvinna. Vi frigör 
 mängder av energi när vi rensar och samtidigt 
skapar vi utrymme för nya möjligheter. När vi 
väljer att skänka bort vissa saker kan andra 
människor få möjlighet att glädjas åt dessa.  
Det blir ett fint kretslopp, även för miljön.





1 Rensa

Omge dig med saker som du verkligen tycker om eller har nytta av 
idag, inte i morgon eller om ett par år. Våga släppa taget om allt det 
som du eventuellt kommer att använda i framtiden. Att rensa är en 
förutsättning för att skapa utrymme för ny energi att  komma in, både 
i hemmet och i livet. Att rensa kan ibland väcka ett inre motstånd om 
vi är känslomässigt bundna till våra saker. 

Det kan kännas både tröttsamt och dränerande att ta sig an hela 
hemmet på en gång. Det är helt naturligt. Därför rekommenderar jag 
att börja med korta tidsbestämda stunder, men låta dem sträcka sig 
över en längre tid. Hur lång den tiden ska vara  bestämmer du själv. 
För vissa är det en vecka och för andra tre månader. En timme åt 
gången kan göra underverk på sikt medan en hel helg kan kännas 
 motiverande då mycket kan bli gjort vid ett och samma tillfälle. Det 
kan också räcka med att börja med femton minuter på en mindre yta, 
till exempel badrumsskåpet, en byrålåda eller ett köksskåp. Välj den 
stund som passar dig och din livsstil bäst. 

Om ni är flera som bor tillsammans, till exempel en familj, är det 
en fördel om alla är med och rensar. Det kan vara både kraftfullt och 
positivt på många olika sätt. Ett bra sätt att få med sig hela familjen 
är att sätta ett gemensamt mål för när rensningen ska vara klar. Det 
kan bli en positiv upplevelse som både kan stärka relationerna och 
skapa ett minne. 

Innan du börjar rensa
•  Planera i förväg hur lång tid det ska ta: en dag, en vecka,  

en månad eller tre månader?
•  Se till att det finns kartonger och sopsäckar – välj  miljöv änliga 

alternativ.
•  Ta reda på var du kan skänka, sälja eller återvinna sakerna. 

Det är ofta lätt att hitta bra lösningar på nätet.
•  Sätt upp tidsbestämda delmål och inkludera gärna en 

 belöning. Kanske något som du/ni har längtat efter att göra 
men som inte blivit av?

•  Sätt en äggklocka på den tid du väljer att  fokusera på ett 
område. Rensa hellre kortare tid och flera gånger över en 
tidsbestämd period.

Fråga dig själv
Skänker den här saken glädje och 
kraft till den person jag är i dag?

Ja 
Putsa och häng eller ställ  

tillbaka den i det rentorkade  
skåpet eller i byrålådan.

 Nej 
Tacka plagget eller föremålet  

för tiden ni har haft  tillsammans 
och lägg det i packlådan.

 Kanske 
Dröj inte för länge med ditt  

beslut, tillåt dig att vara modig  
och lite krass.

Lyssna till ditt hjärta,  
din intuition.
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Fyra stycken lådor märks upp med:
•  Sälja – på nätet och loppis.
•  Skänka – till välgörenhetsorganisationer, familj och vänner.
•   Återvinna – sortera och släng på närmaste 

 åter vinnings station. 
•   Vet ej/ta hand om senare – för saker du är osäker på och  

som behöver övervägas en stund, men inte för länge. m
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Lifestory 
Jag var länge sentimental 
när det gällde mina saker och 
sparade på det mesta som var 
förknippat med ett minne. Även 
om jag förvarade allt i någon 
sorts strukturerad ordning tog 
det plats och energi. När jag 
sedan gjorde en utlandsflytt 
om värderade jag vad som var 
viktigt i mitt liv. Jag blev inte 
lyckligare av att spara på alla 
minnen. Istället vågade jag 
släppa taget om gammalt. Det 
kändes bra direkt! Det blev både 
en inre och en yttre rensning 
som snabbt gav mig mer energi. 
Mitt hem blev också lättare 
och luftigare. Det blev  början 
på flera positiva förändringar i 
mitt liv. 

”Älska allt du lever med.”
Charlotte Hagelin

Om någon av kartongerna blir full tar du fram en till. Ta hand om  
de olika kartongerna inom en vecka, helst snabbare så att de inte 
”växer fast” i något förråd. 

Starta
Känn efter ordentligt och skriv ner i vilken ordning ditt hem  behöver 
rensas. Du vet säkert vilka rum i ditt hem som är i behov av en 
 r ensning. Att lägga baguan (se sidan 35 till 37) över hemmet och se 
efter vilka platser i hemmet som representerar de livsaspekter som 
 fungerar mindre bra kan också vara ett bra sätt att börja.  Kanske rum 
för rum är det mest motiverande för dig eller vill du hellre gå efter 
 kate gorier som till exempel kläder, böcker, papper eller fotografier? 
Lita på din känsla. 

Ibland kan det vara bra att börja med ett mindre område, exempel-
vis en byrålåda eller badrumsskåpet och sedan jobba sig vidare. Flera 
områden som är färdiga skapar ofta motivation att ta sig an de lite mer 
utmanande delarna. Du kommer att känna skillnad direkt. Att skriva ner 
och sedan stryka vartefter du är färdig kan också vara motiverande.

Kläder
Bästa tipsen från Lisa Rogalin, stylist och expert på garderobs-
rensning får du i nästa kapitel, Hemmets olika rum, under ”Garderob”.

Böcker 
Vilka böcker talar till ditt hjärta? Vilka kan du glädja någon  
annan med?

Kök
Vilka saker är nödvändiga? Behövs fyra vispar, fyra sockerkask formar 
eller fem tillbringare? Omge dig med saker du använder dig av i dag. 
Vänta inte på att de eventuellt kan komma till användning om ett par 
år. Risken är att de aldrig används, så tänk att de i stället kan glädja 
någon annan.

Skafferi, kylskåp och frys
Gå igenom allt och titta på bäst före-datumet. Målet är att allt i 
skafferiet ska vara både fint och lättillgängligt att använda. Behöver 
kylen och frysen frostas av? 

I skafferiet kan det vara fint med burkar som märks upp med 
snyggt handskrivna lappar. Skriv även utgångsdatumet för  inne hållet 
på burken.
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Fotografier
Det är vanligt att ha fotografier från samma tillfälle från exakt 
samma vinkel. Vilka bilder skänker dig verklig glädje och hur många 
 foto grafier från samma tillfälle är det nödvändigt att spara?

Samla alla lösa fotografier. Skapa olika högar utifrån bestämda 
kategorier. Sortera bilderna snabbt i de olika högarna för att inte 
 fastna i känslosamma minnen – nu är det fokus på sortering.  Därefter 
sätts fotografierna in i album eller sorteras in i boxar med tydlig 
 märkning av var bilderna är tagna, på vilka personer och vad  
bilderna visar. 

Digitala fotografier blir allt vanligare och kan även de rensas och 
struktureras i olika digitala album.

Papper
I stort sett behöver vi bara spara papper som vi ska hantera inom 
kort. Alla andra papper är oftast helt onödiga. De flesta företag 
 dokumenterar allt under ett kundnummer som du får tillgång till på 
nätet. Det som inte finns på nätet kan sparas och kanske scannas in.  
I dag kan också det mesta skickas till digitala brevlådor.

Utse en plats för alla dina papper. Sortera dem i kategorier. 
 Öppna posten direkt. Ett lätt sätt är att lägga ny post/papper i 
 tidskriftssamlare som du rensar ur varje månad. De papper som 
 verkligen måste sparas kan sättas in i en pärm, en arkivmapp  eller 
läggas i en speciell låda. Huvudsaken är att alla dina papper är 
 samlade på en plats. Då kommer du alltid att hitta viktiga papper  
när du behöver dem. Det spar både tid och energi.

Tips för minnen och andra föremål som väcker nostalgi
Är alla minnen och gåvor du har i hemmet nödvändiga att spara? 
Skulle du få dåligt samvete om du skänkte bort eller slängde dem? 
Kanske något kan fotograferas istället för att sparas? Våga vara ärlig 
mot dig själv och var modig. Självklart avgör du med ditt hjärta vad 
som är värdefullt för dig att behålla. 

2 Organisera

Torka ur alla skåp och lådor. Rensningen öppnar nya ytor och nästa 
steg blir att planera hur förvaringen ska se ut. Bra förvaring är 
 nyckeln till en hållbar ordning. Den tid du lägger på att hitta smarta, 
långsiktiga lösningar kommer du att tjäna på i längden. En sluten 
förvaring kan vara bra eftersom det är lugnare för sinnet. Det är ändå 
viktigt att hålla ordning inuti skåp och lådor, även om du inte ser 
 sakerna. Om det finns barn i hemmet kan du förenkla för dem och för 

Lifestory 
”Lämna inte rummet tomhänt”, 
är en  gammal restaurangregel 
som jag fick lära mig när jag 
under några år var delägare  
i en italiensk restaurang. Den 
 regeln följer jag sedan dess 
även hemma. Ofta finns det 
 något att ta med ”på vägen” 
som tillhör ett annat rum och 
kan läggas tillbaka på sin plats.
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dig själv genom att ha en förvaring som är lättillgänglig och rolig, så 
att de både kan hitta sina leksaker lätt men också enkelt städa undan.

3 Underhåll

Allt i hemmet bör ha en egen självklar plats. En hållbar ordning sparar 
både tid och energi. Att städa och rensa innefattar också att ordna 
”ett hem” för sakerna, en plats som ska kännas naturlig för just det 
specifika föremålet. Ett självklart exempel på detta är besticken som 
har ett eget tydligt ”hem” i bestickslådan. Det innefattar även de saker 
vi väljer att spara. Välj dessa ting med omsorg och lägg dem gärna i 
fina lådor och vackra askar. Hitta en bra plats att förvara dem på. 

”Att skapa bra rutiner är 
bästa förutsättningen 

för en hållbar ordning.”
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Lifestory 
Hemma hos mig står en fin 
koffert i  centrum. I den lägger 
jag saker som påminner mig 
om det jag tycker är viktigt i 
livet. Ibland skriver jag ned en 
affirmation på ett kort, tänder 
ljus eller rökelse. Ibland ställer 
jag dit en vacker blomma som 
 påminner mig om det jag för 
stunden tycker är viktigt. Att ha 
kofferten synlig i centrum av 
mitt hem ger mig ett inre lugn 
och får mig att må bra.

4 Skapa en ”helig plats”

En ”helig plats” är en plats i hemmet där vi kan få kontakt med oss 
själva, ett utrymme som påminner oss om vilka vi är, vad som är 
 viktigt för oss, och vad som inspirerar och lugnar oss. En plats där vi 
kan  reflektera över det vi är tacksamma för i livet och vilka mål och 
drömmar vi har. Det är ett slags altare som vi kan dekorera med olika 
föremål som känns rätt för oss. Det kan också vara en plats där vi 
får kontakt med vår livskälla. Det kan vara väldigt individuellt och 
 behöver inte ha med religion att göra.

Här är några exempel på teman:
• Kärlek – en önskan att träffa en partner.
•  Tacksamhet – för allt du har varit med om och  

för allt du har just nu i ditt liv.
• Energi – en önskan om att känna mer glädje och vitalitet.

Dekorera med det du tycker är vackert och som påminner dig om det 
du vill bjuda in i ditt liv, som stärker dina önskningar och intentioner.

5 Sätt en intention för varje rum

Att sätta intentioner innebär att tydligt formulera vad du vill  uppleva 
i livet. Det är oerhört kraftfullt att man skriver ner sina intentioner 
på en lapp, gärna för hand. Att ge uttryck för något börjar med en 
intention. Försök att vara så specifik som möjligt. En intention kan 
med fördel vara tidsbestämd. Inom yogan är det vanligt att inleda 
 yogapasset med att sätta en intention där tankekraften skänks till 
någon eller något. 

En intention och en affirmation är snarlika. Formulera gärna 
 intentionerna i presens, i nutid, som att det händer nu. Det är mycket 
effektivt. Båda sätten innefattar ett engagemang. Vad kan du göra 
idag för att närma dig målet, din intention? 

• En intention är positivt formulerad.
•  En intention kan också vara en sak du har i hemmet  

och som symboliserar den avsikt du har.
•  Du kan jämföra dina intentioner, drömmar och mål med  

att så ett frö. Det kan behövas näring, kärlek och tålamod. 
•  En affirmation är en intention som är formulerad i presens,  

i nutid, som att det händer nu och börjar ofta med ”I am” –  
”Jag är”. Den blir ännu starkare, och är både detaljrik och 
 tidsbestämd. Till detta kopplar du på känslan av att detta 

Fråga dig själv
Vilken plats i hemmet skulle  

passa bäst för mitt altare? Vilka 
 områden i mitt liv vill jag belysa på 
den ”heliga platsen”? Själva altaret 
och det du vill uppmärksamma kan 

naturligtvis bytas ut när du vill.
Lyssna till ditt hjärta,  

din intuition.
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redan är verklighet. Släpp sedan taget och ha tillit till  
att det redan är på väg till dig.

Exempel på intentioner: 

Min intention är:
• Att känna mig glad och trygg varje dag när jag kommer hem.
•  Att dela mitt liv tillsammans med en kärleksfull  

och rolig  partner.
• Att laga bra och näringsrik mat i mitt kök.
•  Att sova gott och uppleva både kärlek och romantik  

i mitt sovrum.
• Att göra allt jag kan för att bibehålla min goda hälsa. 
• Att vara ekonomiskt oberoende och trygg.
•  Att mina vänner alltid känner sig välkomna 

 och trivs hemma hos mig.
• Att känna mig inspirerad i mitt hemmakontor.

Exempel på en intention skriven i nutid som en  affirmation:
•  Jag är glad och känner mig trygg varje gång jag kommer hem.
•  Jag har en kärleksfull och rolig partner som jag delar mitt  

liv med. 
• Jag är hälsosam och äter bra och näringsrik mat i mitt kök.
•  Jag sover alltid gott i mitt sovrum och upplever både kärlek och 

romantik.
• Jag är frisk och stark och har god hälsa.
• Jag är ekonomiskt trygg. Mina intäkter ökar för varje dag.
•  Alla mina vänner känner sig alltid välkomna och trivs hemma  

hos mig.
• Jag är kreativ och känner mig inspirerad i mitt hemmakontor

 
Exempel på saker som kan symbolisera  intentioner  
och affirmationer: 

• En tavla på ett kärlekspar för kärlek.
• En synlig yogamatta eller hantlar för träning.
• Ett fotografi på vänner för vänskap. 
• En skål full med frukt för god hälsa.
• En vacker kristallvas för rikedom.

Ta några minuter varje dag  
att  rensa bort onödiga papper  
och  annat som inte används.  

Då  undviker du att saker  
växer på hög. 

Gyllene regel
för ett mindful HOME

7

”Where intention 
goes, energy flows.”

Denise Linnm
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Rensa ut och spara bara de saker du  

verkligen tycker om eller har nytta av.

•

Förvaring: lägg tid på att tänka ut bra  

förvaring med smarta lösningar. 

•

Om var sak har sin plats är det  

lättare att hålla ordning.

•

Skapa en personlig plats i hemmet för  

reflektion,  tacksamhet och drömmar.

•

Att sätta intentioner och affirmationer  

i hemmet och i ditt liv formar din framtid.

sa mm a n fat tn i ng
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Att skapa ett hem med 
en  hemtrevlig och genuin 

 atmosfär  behöver få ta tid.  
Det är en  process som  sällan  

blir riktigt färdig.

HEMMETS 
OLIKA RUM





L äran om feng shui ger oss många 
 värdefulla verktyg som vi kan  tillämpa  
i vårt hem för att öka  bostadens kraft 
och energi. Ibland behöver det få ta 

lite tid, speciellt om du  precis har flyttat till en 
ny  bostad. Kanske vill du gå igenom  kate gori 
för  kategori  eller så väljer du att se över ett 
rum i  taget. I det här  avsnittet finns ett antal 
 grund läggande  praktiska  åtgärder du direkt 
kan  applicera i ditt hem för att höja energin. Det 
 viktigaste, som du  kunnat läsa många gånger, är 
att börja med att rensa ut det du inte tycker om 
eller  använder. Våga lita på din intuition.



Ökad kraft och energi i varje rum

Ljus
Skapa atmosfär och stämning med flera ljuskällor i olika höjd. Vad 
vill du att belysningen ska framhäva i rummet? Vilka olika typer av 
 belysning passar bäst i rummet?

Färger 
Färgen på väggarna i hemmet bör harmoniera med varandra.
Vilken färgskala passar bäst i det här hemmet? Toner i vitt, beige, 
grått, grönt, blått eller någon annan färg? Välj gärna en neutral färg 
på väggarna som bas. När du längtar efter en förändring,  exempelvis 
vid skiftet av årstdier eller trender är det lättare att byta både 
färger och mönster på kuddar och accessoarer. Baguan och de fem 
elementen visar vägen för vilken  färg energi som passar det specifika 
rummet (se sidan 34).

Möbler och inredningsdetaljer 
Att blanda gamla och nya möbler ger karaktär åt rummet. Det kan 
ta några år att bygga upp en personlig stil. Använd det du tycker om 
och våga släppa in din personlighet i hemmet.

Textilier 
Mjuka upp rummet med mattor, gardiner, plädar och kuddar i  olika 
storlekar. Det skapar en ombonad och mysig känsla med olika 
 mönster och texturer. Vissa rum behöver bonas om lite extra, till 
 exempel sovrummet.

Ljud
Akustiken i rummet kan balanseras med textilier av olika slag. Vilka 
ljud ska tonas ner och vilka vill vi framhäva? I vilka rum kan musik 
spela en viktig roll? 

Tavlor, böcker och fotografier 
Välj dem du tycker om, de som stärker den person du är idag och som 
ger dig inspiration. Det är tillåtet att ”växa ur” sin konst, sina böcker 
och fotografier. Vi förändras och behöver ibland byta ut det vi omger 
oss med. När det är dags vet bara du.

Fråga dig själv
Skänker den här tavlan, boken eller 
 fotografiet mig glädje och kraft till 

den person jag är i dag?
Lyssna till ditt hjärta,  

din intuition.
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Förslag på intention och 
 affirmation för  ytterdörren 

 Jag älskar att komma hem.  
Här kommer bara positiv energi 
in. Jag är öppen för att nya 
spännande  möjligheter kommer 
in i mitt liv. 

Att inreda efter rummets 
 användningsområde

Ytterdörr
Ytterdörren i hemmet är mycket viktig. Det är här som den  större 
 delen av energin kommer in. Inom feng shui säger man att 
 ytter dörren symboliserar de möjligheter som kommer in i livet. 
 Ytterdörren och området kring detta ska hållas rent, vackert och 
 välkomnande. I storstaden finns oftast ingen privat ytterentré utan 
det allmänna området börjar direkt utanför vår dörr. Finns en egen 
entré kan det vara fint att sätta en eller ett par blomkrukor utanför 
dörren för att markera ingången. På så sätt ökar förutsättningarna  
för positiv energi att komma in i hemmet. 

•  Torka av ytterdörren, dörrkarmarna och området runt   
omkring med jämna mellanrum. Använd gärna varmt  
vatten och  havssalt. 

•   Dörren bör kunna öppnas lätt och hela vägen. Inga saker  
bör finnas bakom dörren.

•   Se till att namnskylten är tydlig och fin. 
•  Se till att ringklockan fungerar som den ska. 
•   Kontrollera även att eventuella lampor utanför din dörr fungerar.
•   En energihöjare kan vara en välkomnande fin dörrmatta  

och en dörrkrans beroende på årstid och tillfälle.

m
in

d
fu

l 
H

O
M

E

92 



Hall
Känslan när du stiger in genom dörren till ditt hem ska vara härlig och 
välkomnade. Därför är det viktigt att hålla hallen ren och fri från saker 
som inte ska finnas där. Det är väl investerad tid att lägga en minut att 
göra lite extra fint innan du går hemifrån. Den energi du möter när du 
öppnar dörren och stiger in i hallen bär du med dig in i hemmet.

•  Placera färska blommor, utvalda växter, tavlor och  
fotografier som du tycker om i hallen. Det är både  
välkomnade och ger glädje direkt när du kommer hem.

•  Häng inga speglar mittemot ytterdörren. Då försvinner   
energin lätt ut igen. 

Förvaring 
En välkomnande hall har en genomtänkt förvaring som  rymmer allt det 
som behövs och ser samtidigt inbjudande ut.

• Ytterkläder – garderob, hatthylla, tamburmajor, krokar
• Skor – skoskåp, skohylla
• Mössor, halsdukar, vantar, handskar, kepsar – lådor, korgar
• Nycklar, skohorn och klädvård – lådor, korgar
• Väskor – krokar

Fråga dig själv
Vilken energi bär jag med mig in 

genom dörren när jag kommer hem?
Lyssna till ditt hjärta,  

din intuition.
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Kök
Köket är på många sätt en magisk plats för matlagning, kreativitet 
och glädje. Det är också en plats där familj och vänner gärna umgås 
tillsammans. Även saker har en tendens att dra sig dit och börjar 
växa till sig i små högar. Att hålla köket fritt från onödiga prylar är 
bra eftersom det gör att den positiva energin kan flöda lättare. Det 
ökar också lusten att laga mat och att umgås i köket. Inom feng 
shui är köket med spisen i centrum det viktigaste rummet i hemmet 
för  familjens hälsa och välstånd. Se till att spisen alltid är ren och 
 fungerar ordentligt.

•  Om spisen är placerad i centrum på en köksö, så att du har full 
 överblick över köket medan du lagar mat, är det en stor fördel. 

• Dekorera med färska färggranna blommor, frukter och örter. 
• Friska, frodiga växter gör köket harmoniskt.
•  Spisen tillhör eldelementet, och därför bör inte diskhon, som 

tillhör vattenelementet, vara placerad direkt intill. 
•  Droppande kranar eller stopp i diskhon bör åtgärdas så fort 

som möjligt. Det dränerar och stoppar upp energin.
•  Om spisen är placerad mot en vägg, så att du har ryggen mot 

köket, kan en liten spegel placeras ovanför så att du kan se 
vad som pågår bakom dig. 

•  Genom att gömma alla knivar i en låda istället för att ha  
dem synliga minskas den vassa energin.

Att äta medvetet
Att ibland äta medvetet genom ”mindful eating” är gynnsamt på 
många sätt. När man saktar ner tempot blir det lättare för kroppen att 
äta lagom mycket utifrån det energibehov vi har. Det hjälper dig att 
känna mättnadskänsla och få i dig en lagom mängd energi. Det kallas 
för energireglering. Det är kanske en utmaning att äta medvetet varje 
dag men att emellanåt ta sig den tiden kan vara mycket värdefullt 
och skapar ringar på vattnet till att vara mer närvarande i nuet. 

1  Försök att undvika att läsa, titta på telefonen, datorn eller  
tv:n när du äter eftersom det distraherar dig.

2  Notera maten med dina sinnen: Hur ser den ut? Vad doftar 
den? Vad är det för olika smaker? Hur är konsistensen?

3  Prova att lägga ner besticken emellanåt och fokusera på hur 
det känns i kroppen. En bra riktlinje för att känna sig lagom 
mätt är att försöka känna av en mättnadskänsla på ungefär  
80 procent och sluta äta då. 

Förslag på intention och 
 affirmation för köket 

 I mitt kök är det alltid en härlig 
energi. Här umgås jag med 
vänner och familj. Jag lagar och 
äter god och hälsosam mat. 
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Sovrum
I sovrummet tillbringar vi som bekant en stor del av livet. Därför bör 
vi naturligtvis göra vad vi kan för att vi ska sova gott, men också göra 
det mysigt för kärlek och romantik. 

God sömn är viktig och grundläggande för att må bra i både 
kropp och själ. Det kan därför vara en god investering att köpa en bra 
säng som passar vår kropp, och ha täcken som värmer när det är kallt 
och svalkar när det är varmt. Finns det något skönare än en riktigt bra 
kudde? Det är värt att lägga tid på att prova ut en du tycker om. 

• Sänggaveln bör placeras mot väggen.
• Dörren bör synas tydligt när du ligger ner. 
• Placera en solid huvudgavel bakom huvudet. 
•  Låt tv:n, datorn och mobilen stanna utanför sovrummet. 

 Sömnen blir bättre och kanske även samlivet om du har  
en partner. 

•  Sovrummet ska vara så vilsamt som möjligt. Undvik därför  
att ha en arbetsplats eller gymutrustning där. Om det inte  
går att undvika, se till att hålla rent på skrivbordet och ställ 
undan träningsredskapen.

•  Placera inga speglar i sovrummet som du ser från sängen 
eftersom det aktiverar energi. Täck över dem på natten om  
det inte går att flytta på dem.

•   Förvara helst inga saker under sängen; energin bör kunna 
cirkulera fritt för att inte stagnera.

 Bädda och gör mysigt i sovrummet, 
gärna med lite  olika  kuddar. För 
inspiration när du bäddar kan du 
tänka ”hotellkänsla”.  Sängen ska  
helt enkelt se så inbjudande ut  
som möjligt! 

Lägg gärna en rosenkvarts på 
sängbordet.m
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•   Placera helst ingen tung lampa mitt över sängen. Om en lampa 
ska placeras över sängen bör det vara en lätt och mjuk modell.

•  Bilder på barnen eller släkten är gulligt men bör helst inte 
finnas i ditt sovrum. Det finns bättre platser i hemmet för dem 
att hängas upp eller ställas fram.

Är du singel och vill träffa någon?
Om du lever ensam men längtar efter att träffa en partner behöver 
du göra plats i hemmet för en person till. 

Placera sängen mitt på väggen i rummet och sängborden  
på vardera sida om sängen. Ställ två liknande sänglampor på 
 säng borden. Gör plats för kläder till en person till i garderoben genom 
att hänga in extra galgar och frigöra plats på en hylla. I badrummet 
lämnar du plats i  badrumsskåpet och ett par extra handdukar kan 
hängas eller läggas fram. 

Dekorera sovrummet genom att tänka ”par i två”. Det  symboliserar 
kärleksparet som kan bo där i framtiden. Eventuell konst och andra 
bilder bör  avbilda två personer, gärna bilder som speglar kärlek och 
glädje. På detta sätt förbereder du dig för att ta emot en person till i 
hemmet och i livet.

Barnens rum
Förslag på hur du kan inreda barnrummet:

• Säkerhet kommer alltid först!
•  Frisk luft. Se till att ventilationen är bra och att vädra  ordentligt.
•  Barnens leksaker har ofta kraftfulla färger och därför kan 

 väggarna och textilierna i barnens rum med fördel vara i 
 lugnare, mer harmoniska färger.

• Använd helst naturmaterial som linne eller ekologisk bomull.
•  Inred med några olika ljuskällor som kan anpassas till tiden  

på dygnet.
•  Precis som för oss vuxna, bör barnens säng placeras i 

 kraftposition med huvudändan mot en vägg och fri uppsikt 
över dörren. 

•  Försök att dela rummet i en aktiv del och en lugnare del 
där sängen är placerad. 

• Ha en stängd förvaring för att minimera ett rörigt synintryck.
•  Skrivbord bör placeras i kraftposition, med en vägg bakom 

 ryggen och tydlig uppsikt över dörren, om det är möjligt.  
Annars kan en liten bordsspegel ställas på skrivbordet så  
att barnet kan se vad som händer bakom.

Förslag på intention och 
 affirmation för sovrummet 

 I mitt sovrum sover jag alltid 
gott och upplever fantastisk 
kärlek. Jag har allt jag behöver. 
Jag är trygg.

Förslag på intention och 
 affirmation för  barnrummet 

Kärlek, trygghet och  
kreativitet finns i överflöd  
i det här rummet. Mitt barn  
(barnets namn) sover bra och 
känner sig alltid tryggt här. 
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• Sätt inte upp några tunga saker över sängen som en hylla  
 eller en tavla över huvudgaveln. 
• Häng gärna upp en mörkläggningsgardin.
•  Försök att utesluta all elektronik i barnens rum. Stäng annars 

av strömmen på kvällen och placera all elektronik i ett skåp 
med dörr. 

•  Rensa ofta bland barnens alla saker och hjälp dem att sortera.
•  Leksaker kan bytas ut och förvaras växelvis i en fin låda, 

 exempelvis i förrådet. 

Vardagsrum
Ett vardagsrum är ett socialt och aktivt rum som ger näring åt själen. 
En miljö som ofta bjuder in till umgänge, härliga samtal, sällskapsspel, 
musik och dans. Samtidigt är det även en plats där du kan slappna 
av och varva ner. I ett balanserat vardagsrum där energin kan flyta 
mjukt kan soffan gärna vara placerad en bit ut från väggen runt ett 
bord men se till att soffan inte står för nära dörren så att energin 
blockeras. Möblera i små öar om det finns utrymme. Soffor och bord 
får gärna ha rundade former. Här passar en öppen spis mycket bra. 
Konst och tavlor placeras med fördel efter hur man ser dem därifrån 
man sitter. Gillar du kuddar så tänk på att inte ha för många eftersom 
det kan ge intrycket att soffan är ”överbefolkad” fast ingen sitter i den. 
Soffan bör se inbjudande ut för både dig själv och dina gäster.

Förslag på intention och 
 affirmation för vardags rummet 
och matrummet 

Jag känner mig avslappnad och 
får energi i mitt vardagsrum och 
mitt matrum. Alla mina vänner 
trivs, har kul och känner sig 
alltid välkomna här.
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•  Bekvämlighet och säkerhet är lika viktigt som att rummet  
är snyggt.

•  Lagom stora fönster som tar in naturligt solljus ger både  
kraft och energi. För små eller för få fönster kan skapa en 
 känsla av hjälplöshet. 

•  Stora fönster kan vara härligt men fönster från golv till tak kan 
behöva täckas till viss del med exempelvis gardiner och större 
växter för att skapa en bättre balans. En rund fasettkristall 
som hängs över fönstret kan också bromsa upp energin så att 
den kan cirkulera lite mjukare. Risken är annars att vi känner 
oss splittrade och utmattade.

Matrum
Låt det naturliga solljuset få komma in så mycket som möjligt. 
Placera gärna en stor spegel i matrummet. Det öppnar upp ytan, 
fördubblar energin, uppmuntrar konversationen och reflekterar en 
fin bild – som en tavla. Placera gärna en växt intill spegeln. Se till att 
stolsdynorna är mjuka och bekväma för längre sittningar. Låt gärna 
hela familjen få dekorera med sin favoritaccessoar, så att den syns 
från just den personens plats.

•  Installera gärna dimmer i lamporna. 
• Inred med en stor växt för att lyfta energin i rummet.
• Färska blommor och levande ljus höjer energin.

Om vi byter bostad kan det vara 
mycket inspirerande att  placera 
våra föremål på ett nytt sätt, 
exempelvis tavlor. Det skapar 
variation och ger ofta en ny känsla 
för bilderna.
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Hemmakontor
När du inreder kontoret, inkludera alla sinnen med hjälp av färger, 
material, musik och eteriska oljor genom en oljediffuser. Sätt dig 
i kraftposition. Även om det finns ett vackert fönster med utsikt i 
hemmakontoret är det viktigare att tydligt se dörren när du sitter 
vid skrivbordet. Det är bättre att hänga en spegel på väggen som 
 reflekterar den vackra utsikten och som du kan ta del av. Har du ett 
fönster bakom ryggen kan du placera en större växt  mellan dig och 
fönstret, för att känna mer stabilitet och trygghet. Om det inte finns 
möjlighet att placera skrivbordet så att du ser  dörren kan en spegel 
sättas upp på väggen ovanför skrivbordet  alternativt ha en fristående 
bordsspegel för att reflektera dörren. Se till att spegeln reflekterar 
positiva och harmoniska saker. 

• Uppmuntra alla dina sinnen med färger, material och musik 
•  Rensa regelbundet! Att ha ordning och reda på kontoret är  

att respektera både sig själv och företaget.
• Sätt dig om möjligt i ”kraftposition” i alla lägen.
• Välj en stol som är skön, och ger dig kraft och energi.
• Bra belysning är A och O.
•  Prova att lägga ut baguan när du möblerar kontoret. Börja vid 

dörren till rummet. Finns det flera dörrar utgår du från den dörr 
som används mest. Baguan kan även läggas på skriv bordet  
för att se var olika saker bäst placeras ut (se sidan 35).

•  Växter förbättrar luften. Välj storbladiga mörkgröna växter och 
sköt om dem väl. (Fredskallan är en mycket bra luft renare.)

•   Placera gärna en bordsfontän i områdena för ”karriär” eller 
”rikedom” (enligt baguan).

• Omge dig med saker och symboler som ger dig inspiration.
•  Skarpa hörn kan tonas ner med en växt eller en kristall för att 

mjuka upp energin.

Förslag på intention och 
 affirmation för hemma kontoret 

Jag känner mig inspirerad på 
mitt kontor. Både mina kunder 
och mina intäkter ökar  ständigt 
för varje dag.

Sätt dig om möjligt i ”kraftposition” 
i alla lägen.
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Badrum/toalett
Försök att hålla badrummet rent från onödiga saker. Släng gamla 
produkter som inte används längre. Halvtomma flaskor och  gamla 
borstar brukar samlas på hög och sparas helt i onödan. Fyll på 
ditt badrum med lyxiga tvålar och härliga doftstickor, doftljus och 
 badoljor. Unna dig fina, mjuka handdukar i härliga färger. 

Eftersom badrummet tillhör vattenelementet är det bra att 
 tillföra trä. Träelementet balanserar upp vattenelementet mycket  
väl. Ta  gärna en titt på baguan och se i vilken del av baguan som ditt 
badrum och toalett är placerade. Utifrån den av livsaspekterna som 
dessa hamnar i, kan du förstärka och balansera energin bland annat 
genom färgval. Se efter i baguan vilka färger som passar bäst för  
ditt badrums placering enligt baguan.

•  Om det finns ett fönster i badrummet kan en växt lyfta energin.
• Laga droppande kranar. 
•  Enligt feng shui försvinner energin lätt ut genom avloppen.  

Ett sätt att undvika detta är att alltid se till att stänga toalett-
locket samt hålla dörren till badrum och toaletten stängda.

Förslag på intention och 
 affirmation för   badrummet

Mitt badrum är mitt hemmaspa 
och en fröjd för alla sinnen.
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Källare/vind
Kom ihåg att vinden, källaren och eventuella andra förråd också är 
inkluderade i ditt hem. Ingenting kan gömmas eller stoppas undan 
utan att det påverkar oss. Därför är det lika viktigt att rensa och 
sortera bland det som vi en gång har valt att spara och förvara. 
Spara bara det du med säkerhet vet att du kommer ha användning 
av. Skänk, sälj eller återvinn gäller i synnerhet här. Det som sparas bör 
också få en  naturlig plats, ”ett hem”, även i källaren eller på vinden.

Uteplats
Att skapa en liten oas på uteplatsen eller balkongen kan fungera som 
en förlängning av hemmet och vara ovärderligt, särskilt om du bor i 
lägenhet. Balansera gärna inredning och dekoration med hjälp av de 
fem elementen för bästa energiflöde (se sidan 46).

•  Satsa på en luftig inredning, gärna med hopfällbara möbler 
som går snabbt att anpassa efter tillfälle och antal gäster.

•   Inred med textilier som mattor och kuddar i härliga färger. 
•   Ett parasoll eller en markis skyddar inte bara mot solen utan 

ramar också in uterummet och gör det mysigt. 
•  Belysning är viktigt och trevligt året om.
•   Växter och blommor planteras efter årstid och i det 

 väderstreck där de trivs bäst. 

Fönster och trappa
 
Fönster 
Fönstren är hemmets ögon. Energin kommer in genom dörren och 
försvinner vanligtvis ut genom fönstren. Att placera en växt, sätta upp 
en gardin eller ställa  något i vägen kan förhindra att energin snabbt 
försvinner ut. Var också noga med att putsa dina fönster  regelbundet. 

Trappa
Finns det en trappa i hemmet räknas själva trappan som ett rum  
som förbinder hemmets olika delar. Häng gärna tavlor och  foto grafier 
i trappan, helst i vågrät riktning. I fallande formation kan energin 
 istället accelerera ytterligare. Målet är att få energin att röra sig 
långsammare. Om trappan är rakt framför ytterdörren tenderar 
 energin att försvinna ut igen igenom ytterdörren. En välplacerad  
växt kan hjälpa till att bromsa energin. 
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Garderob
Finns det en härligare känsla än att öppna dörren till en välordnad 
garderob? Men faktum är att vi i genomsnitt använder 20 procent 
av våra kläder 80 procent av tiden. Varför är det vanligt att ha så 
många fler plagg i garderoben än vad vi använder? 

Kanske tror vi att vi kommer använda plagget i framtiden. Om du 
inte har haft på dig ett plagg på ett par år är chansen liten att du 
någonsin kommer bära det. Vi kan också vara känslomässigt bundna 
till plagget. Kläder som är förknippade med minnen kan ibland vara 
svåra att lämna ifrån sig, även om själva plagget av olika  anledningar 
inte passar längre. 

Genom åren har du kanske dessutom gjort en del felköp. Plagget 
hänger kvar i garderoben år efter år, ibland även med prislappen 
kvar, och påminner oss om detta felköp. Du hoppas att det en dag ska 
komma till användning vid något tillfälle men så blir det oftast inte. m
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Lisa Rogalin, stylist, tipsar  
om hur du kan göra en enkel 
garderobs rensing hemma

”Alla plagg i  garde  roben ska 
stämma med din stil, din 

kropps form och dina färger.”
Lisa Rogalin

Hur gör vi en riktig garderobsrensning? 
Jag bad Lisa Rogalin om råd. Hon är stylist och stilrådgivare med 
många års erfarenhet av professionell garderobsrensning. Årligen 
hjälper hon och hennes team ett stort antal privatpersoner att få 
 ordning på sina garderober. Här berättar hon hur du enkelt kan göra 
en garderobsrensning hemma och bygga upp en garderob som är 
både inspirerande och användbar.

Hur kan vi förbereda oss innan vi börjar rensa   
garderoben  hemma? 
Man kan se på kläderna i garderoben på flera olika sätt: De ska hålla 
oss varma, de ska passa vid olika tillfällen och de är en återspegling 
av dig och din personlighet.

Innan du börjar rensa din garderob bör du ställa dig själv  
några frågor:

• Vad trivs jag bäst i för kläder? 
• Vilka plagg får mig att sträcka lite extra på ryggen? 
• Vilka kläder tycker jag återspeglar mig själv? 
• När känner jag mig fin?

På det här sättet kan du identifiera den grundstil som bygger upp 
hela din garderob. En varm rekommendation är att lära sig vara nöjd 
med sin kroppsform. Det finns lika många kroppsformer som det finns 
människor. 

Välj färger som lyfter fram din ögonfärg och som harmonierar 
med din hudton. Alla plagg i garderoben ska stämma med din stil,  
din kroppsform och dina färger.

Vad är första stegen i att rensa garderoben? 
Se till att ha gott om tid. Om du inte hinner allt på en dag, avsätt  
flera kvällar. 

1  Börja med att visualisera hur du vill att din garderob ska se ut 
när du är färdig. 

2  Gå sedan igenom kategori för kategori, inled till exempel med 
kavajer. Vilka ska bort och vilka ska vara kvar? Fortsätt sedan 
med toppar, byxor, kjolar och så vidare. Prova gärna. Alla plagg 
ska stämma med din stil, din kroppsform och dina färger. Och 
du ska tycka om alla kläder i din garderob.

3  De kläder du bestämmer dig för att lämna vidare till någon 
annan kan du gärna tacka för den tid de hängt i din garderob.

105 

H
em

m
ets olika ru

m



4  Lägg dina utrensade plagg i tre högar som hanteras efter 
rensningen: 
•  Skräddaren – De plagg som ska lagas eller sys om för  

att kunna användas.
•  Sälja – Kläder av bättre kvalitet eller dyrare märken.  

Här hamnar ofta ”felköp” med prislappen kvar. Alla har 
dem! Men har de inte använts hittills, kommer de inte  
att  användas framöver heller.

•  Skänka – Kläder som ges bort till vänner eller  välgörenhet. 
5  Glöm inte skor, ytterplagg och accessoarer! Slitna skor    

putsas upp, lagas eller slängs. Ytterplagg ses över så att  
de är rena och hela. Om det saknas knappar eller liknande 
– laga direkt.

6  Skriv en lista! Se över varje kategori och vad som saknas. Be höver 
du ett par stövlar för att kunna an vända alla dina kjolar? Fattas 
toppar i en speciell färg eller bas plagg, som till exempel ett par 
svarta byxor? Skriv en lista för komm ande inköp.

Hur ska vi tänka när det är dags att hänga tillbaka de kläder  
vi väljer att behålla?
Ny ordning
När du har rengjort garderoben och ska hänga tillbaka  plaggen, 
 skaffa enhetliga galgar och sortera som det är lättast för dig, 
 förslagsvis utifrån kategori och sedan färg.

Att spara av nostalgiska skäl 
Det du av känslomässiga skäl inte är mogen att göra dig av med 
plockas undan och läggs i en nostalgilåda, till exempel i källaren. Det 
bör vara ett fåtal plagg som du aldrig kommer att använda igen men 
bara inte kan göra dig av med. 

Hur bygger man upp en bra basgarderob för kvinnor och män?
Basplaggen är klistret i garderoben som går att kombinera med allt, 
medan de mer inspirerande plaggen är de som lyfter en hel look. 
Basplaggen bör vara av god kvalitet, ha fin passform och vara i 
 neutrala färger som exempelvis vitt, blått eller svart.

När du rensar din garderob, försök då identifiera vad som är 
basplagg respektive inspirerande plagg. Här bör det finnas en  balans 
för att du enkelt ska kunna hitta flera olika kombinationer och få en 
användbar helhet.

Hur kan vi tänka för att minimera framtida felköp?
Var trygg i din grundstil och planera dina inköp. Fråga dig själv: 
 Stämmer det här plagget med min personliga stil, kroppsform  m
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och färg? Satsa hellre på kvalitet än kvantitet, så att plaggen kan bli 
 favoriter på nytt genom olika kombinationer.

Det finns ju olika grundstilar. Hur vet jag vilket stil jag själv har?
För att få en tydlig linje i sin stil bör man hålla sig till en eller två 
grundstilar. Du kan vara naturlig, sportig, modern, klassisk, romantisk 
eller dramatisk. Din grundstil definierar du genom att ställa dig de 
frågor jag nämnde tidigare. Det handlar om i vilka plagg du känner 
dig trygg, inte vad du tycker är snyggt på andra.

När kan det vara bra att anlita en professionell konsult för en 
garderobsrensning?
När du inte har tid, har tappat inspirationen eller känner dig vilsen 
i din stil kan det vara till stor hjälp att ta in en expert som hjälper 
dig gå igenom dina plagg, rensa och sedan rekommendera vad du 
 behöver fylla på med för att få ihop en personlig och stilfull garderob. 

Hur går det till?
Tillsammans med stylisten går du igenom garderoben. Du får 
prova vissa plagg och ni diskuterar igenom dina behov och vad 
du trivs bäst i för kläder och kombinationer. Stylisten kommer med 
 rekommendationer – men kom ihåg att det är du själv som beslutar 
vad som ska vara kvar och inte. 
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Hur lång tid tar det?
Jag skulle rekommendera att ägna tre till fyra timmar själv eller 
 tillsammans med en stylist för en garderobsrensning. Hinner du  
inte klart så fortsätt vid ett annat tillfälle.

Vad är skillnaden mellan att göra garderobsrensningen själv  
och att anlita en konsult? 
Stylisten är där för att lyfta fram ditt bästa jag och guida dig till 
den ultimata garderoben. Det kan vara ett bra stöd att få diskutera 
igenom olika plagg där du känner dig osäker. En stylist ser också fler 
olika sätt att kombinera de plagg du redan har på nya sätt. Eftersom 
stylisten är helt uppdaterad på hur stil och trender kan komplettera 
din personliga stil, kan du få en helt ny dimension på din garderob.

Behöver vi tänka på något särskilt efteråt för att underhålla 
 ordningen?
För att hålla sin garderob uppdaterad bör man rensa minst två 
gånger per år, både vår och höst. Passa också på att se över 
 accessoarerna så att de passar in i helheten. Tänk på att du inte 
alltid behöver köpa nytt utan kan hitta just det plagg som saknas  
för fler kombinationer i din egen garderob.

Vilka fördelar är det att göra en garderobsrensning? 
•  Du får en genomtänkt garderob som förstärker dig som person. 
•  Du sparar tid eftersom du ser vad som finns i garderoben,  

det blir lättare att hitta. 
• Du sparar pengar genom att minimera felköp. 
•  Du får glädje och inspiration varje gång du öppnar en rensad 

och organiserad garderob. 

Det är också viktigt att tänka hållbart och värna om vår miljö.  
Gör medvetna val utifrån din stil och använd plaggen länge.

Visualisera en bild av hur du vill 
att  ordningen i ditt hem ska se 

ut. Det  kommer att hjälpa dig att 
 skapa  motivation att organisera. 
Se till att var sak har en egen 

plats. Den grundregeln  
hjälper till att skapa  

ett lugn i sinnet.

Gyllene regel
för ett mindful HOME
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Den mesta energin i hemmet kommer in genom ytterdörren.  

Städa och putsa gärna lite extra kring entrén så att den  

är så ren och välkomnande som möjligt.

•

Försök att sätta dig i kraftposition i alla lägen.

•

Att sätta intentioner för rummen kan hjälpa oss  

att förstärka den känsla vi vill ha i hemmet.

•

Allt som vi äger och har förvarat i källaren eller  

på vinden inkluderas i vårt hem och påverkar oss.  

Vi kan inte gömma undan saker. Rensa ut och  förvara  

det som ska sparas på en fint och praktiskt sätt.

•

Att ta reda på vilken grundstil man själv  

har spar tid och minimerar felköp. 

sa mm a n fat tn i ng

Hemmets olika rum



”Vi hänger alla ihop,  
också med naturen.”

HÅLLBAR 
 INREDNING





T änk dig ett hem som är både vackert 
inrett, energivänligt  konstruerat och 
inrett med helt eko logiska material. 
Med ny  kunskap och teknologi kan 

detta snart bli  verkl ighet. Marknaden för grön 
 design  växer konstant allt eftersom efterfrågan 
för miljö vänliga val ökar och  utvecklingen går 
 framåt. Genom ökad kunskap om miljö   vänliga 
 alternativ kan vi medverka till den  nöd  vändiga 
 omställningen av vår  konsumtion. De  medvetna val 
vi gör med våra inköp  kommer att vara  avgörande 
för miljön och därigenom vårt  framtida klimat.

”Hållbar konsumtion och produktion” är 
det tolfte målet av de 17 globala mål som  antogs 
2015 vid FN:s toppmöte med  världens stats- och 
 regeringschefer.



Hållbara material

Varje dag använder vi oss av olika städ- och skönhetsprodukter.  
Det är inte alltid lätt att veta vad som är det bästa valet bland  
de stora produktsortimenten, men vi blir mer och mer upplysta om 
vilka val i hemmet som är minst skadliga för naturen.  Med vetenheten 
och efterfrågan ökar när det gäller ekologiska alternativ. 

Sopsortering är idag en naturlig del i de flesta hushåll. Vi kan  
alla bidra till en hållbar framtid.

Tips för en hållbar inredning
•  Vårda de möbler och föremål du har. Det är en viktig del  

i  långsiktig hållbarhet.
•  Möblera om, använd dina möbler på ett nytt sätt. Det ger  

ny energi och en härlig känsla av förnyelse.
•  Gör om, slipa, måla, olja och tapetsera möbler och föremål. 
•  Satsa på naturvänliga material. Det ställer krav på   

marknaden när efterfrågan blir större.
•  Vintage är en fantastisk möjlighet att förvärva gedigna 

 designade föremål och möbler.
•  Återbruk ökar och ett intressant skifte sker på marknaden  

från nyproducerat till recycling.
•  Gör genomtänkta inköp – satsa på kvalitet. En  kvalitets möbel 

kostar mer men håller ofta i längden – både i funktion och stil.
• Köpa, sälja och byta på nätet är vanliga alternativ idag.

Kintsugi är en japansk konstform 
där man lagar trasigt porslin och 
lergods med guld eller silver. Man 
väljer att framhäva sprickan snarare 
än att dölja den, eftersom sprickan 
är en del av före målets historia.m
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Wabi-sabi

Den japanska konsten för ett perfekt icke-perfekt liv 
Wabi-sabi är en japansk visdomslära som bygger på att se det  vackra 
i det som finns i livet, i naturen och i oss själva, och att  acceptera 
att allt är i konstant förändring. Att inreda enligt wabi- sabi-filosofin 
 innebär också att se det enkla och hedra de saker som varit med ett 
tag och har en historia. Det kan vara vackert och väldigt fint med saker 
som kärleksfullt har använts och är märkta av tiden på olika sätt, med 
sprickor och avskavda hörn. Enligt wabi-sabi är naturliga material och 
enkla former att föredra. De är både vackra och  funktionella.

Wabi-sabi-läran menar att man bör ha ordning i hemmet men 
inte minimalistiskt och i perfektion. Det finns en innerlighet och en 
 vördnad för de saker som har hängt med ett tag och som inte längre 
är  perfekta. Det blir också enklare om vi inte har för många prylar som 
kan skapa röra. Läran handlar inte om att leva snålt utan mer  med vetet 
och genomtänkt, och att omge sig med saker man tycker om.

Några av ledorden inom wabi-sabi är:
• Naturens visdom
• Ofullständighet och icke-perfektion
• Tidlös skönhet
• Hållbar utveckling
• Villkorslös kärlek 

Hur trött du än är på kvällen är  
det värt att ta hand om eventuell 
disk innan du går och lägger dig.  
Låt diskhon i köket vara tömd  

på disk och glänsa varje  
kväll innan du går  

och lägger dig.

Gyllene regel
för ett mindful HOME

9

Fråga dig själv
Hur kan jag tillföra wabi-sabi i mitt  

hem och i mitt liv?
Lyssna till ditt hjärta,  

din intuition.

En god vana är att bädda sängen 
på morgonen. Sängen symboliserar 
mycket av oss själva och att bädda 
fint skapar ordning både i hemmet 

och i oss själva. Bädda sängen  
och gör mysigt.

Gyllene regel
för ett mindful HOME
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Genom ökad kunskap om miljövänliga alternativ  

kan vi medverka till den nödvändiga omställningen  

av vår konsumtion. 

•

Saker som har en historia och som nötts av tidens  

tand kan vara vackra och ha ett eget slags lyster.

•

Att vårda sina saker med kärlek  

förlänger hållbarheten.

sa mm a n fat tn i ng

Hållbar  
 inredning



”An interior is the natural  
projection of the soul.”

Coco Chanel

INREDNING  
FÖR SJÄLEN





V årt hem speglar vår själ. Ett hem 
som tillgodoser alla våra  sinnen höjer 
välbe finnandet,  livs kvaliteten och kan 
 skapa  framgång och välstånd inom 

alla våra områden i livet. Komfort och säkerhet är 
grund lägg ande faktorer, men att omge sig med 
vackra färger och material ger  också känslan av 
en omfamnande trygghet. Att dekorera hemmet 
med symboler för  kärlek, kraft och energi kan ge 
inspiration och stöd i livets olika skeden.  Blommor, 
kristaller och  eteriska oljor är alla energi höjare och 
hjälper också till att höja  trivselfaktorn i  hemmet. 

När vi ser hemmet med nya ögon kan vi 
 före bygga det som inte är bra för oss. Ett  exempel 
på det är att medvetet  placera ut  växter  framför 
vassa former och  ut skjutande hörn. Det  mjukar 
upp energi erna och skapar ett bättre flöde i 
 hemmet. Musik och konst  för gyller hemmet och 
ökar trivselfaktorn. Min övertygelse är att ett 
personligt och  med vetet inrett hem har en stor 
potential att  stötta oss att leva ett rikt, lustfyllt, 
hälso samt och  inspirerande liv. 



”I am in the process of 
 making positive changes 

in all areas of my life.”
Louise Hay

Växter och blommor 

Växter och färska blommor har positiva effekter på oss själva  
och vår omgivning. De renar luften, minskar stress och vibrerar  
av  upplyftande energi. De kan både höja och bromsa energin.  
Alla olika sorters  blommor i fantastiska färger och ljuvliga dofter  
är en gåva att njuta av.

Ta hand om dina blommor
Här kommer en liten påminnelse om dina blommor och växter:

•  En växt eller blomma som inte mår bra och är vissen stjäl 
 energi och har istället en negativ inverkan. 

•  Undvik helt eller var försiktig med kaktusar på grund  
av den vassa energin från taggarna. 

•  Enligt feng shui bör vi inte ha några torkade blommor   
eftersom de är döda. 

Bland alla vackra blommor och växter är de här några  
av mina favoriter:

• Pion – representerar kärlek och romantik.
• Orkidé – ger harmoni, hälsa och rikedom.
• Fredskalla – renar och återfuktar luften. 
•  Strandkastanj – kallas också för money tree. Passar utmärkt 

att placera i områdena för rikedom, hälsa eller framgång.  
Den är också bra att ha i hemmakontoret.

•  Ampellilja – renar luften.
•   Svärmorstunga – fungerar som energihöjare i mörka 

 stagnerade utrymmen.

Fråga dig själv
Vibrerar den här växten  

av glädje och kraft? 
Lyssna till ditt hjärta,  

din intuition.
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Kristaller

Kristaller har använts i tusentals år för sina läkande och 
 balanserande egenskaper för både kropp och själ. Kristaller vibrerar 
på olika frekvenser som påverkar kroppen, sinnet och våra energier. 
På så sätt kan de balansera vårt eget energifält, och hjälpa oss att 
nå våra intentioner. De underlättar det fria flödet av energi erna i vår 
kropp och hjälper oss att nå våra intentioner. Att inreda i hemmet 
med kristaller är både vackert och kraftfullt?

Här är några av mina favoriter:
•  Rosenkvarts – lugnar och ger självmedkänsla  

– (kärlek och relationer-området).
•  Svart turmalin – är grundande och skyddande  

(placera den gärna vid ytterdörren).
•  Citrin – för att bryta mönster, se glädje och det ljusa i livet  

(området rikedom).
•  Howlit – bidrar till logiskt tänkande, tålamod, framgång  

och ambitioner. (Lugnar ilska, dåligt humör och kan  
läggas under kudden vid sömnsvårigheter.)

•  Tigeröga – ger framgång, klarhet och beskydd.  
(Hjälper till att genomföra planer och nå mål.)

•  Ametist – påverkar intuitionen, är lugnande och motverkar 
stress. (Ha den gärna i sovrummet och på hemmakontoret.)

•  Bergkristall – ger balans, klarhet och fokus  
(en riktigt kraftfull mineral).

En rund fasettslipad kristall kan användas på ett flertal olika sätt. Den 
kan hängas i taket i en tråd eller fiskelina några centimeter ner för att 
aktivera och öka energin i ett visst område. Den kan också användas 
till att  sprida och få energiflödet att öka eller till att sakta ner energin 
exempelvis i en  trappa. Den kan även mjuka upp skarpa hörn. 

Tips! 
Hematit, pyrit och 
 shungit är skyddande mot 
 elektromagnetisk strålning  
och bra att ha  bredvid  
datorn och mobilen. 

En rund fasettslipad kristall kan 
hängas upp i taket i en tråd eller 
fiskelina några centimeter ner för 
att aktivera och öka energin i ett 
visst område. 
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Eteriska oljor

Eteriska oljor kan stötta kroppen både mentalt och fysiskt. De utvinns 
från växtriket genom blad, blommor, stjälkar, bark och skal och har 
många olika användningsområden. Genom en specifik destillation 
 separeras oljan från den växt som oljan kommer från. Med sina olika 
egenskaper för varierande ändamål kan de också höja livs kvaliteten 
i hemmet på många olika sätt. Oljan är mycket dryg och det  behövs 
bara ett par droppar tillsammans med vatten i en diffuser för att 
sprida god doft. Genom diffusern sprids en doft av den eteriska oljan 
ut i rummet, och ger en behaglig  inomhusluft med många positiva 
 egenskaper. Vissa oljor fungerar också utmärkt till rengöring. 

Här är några av mina favoriter av de många oljor  
som finns:

•  Lavendel – lugnar oro, stöttar sömn och reducerar 
 ångestfyllda känslor.

•  Citron – är uppiggande, humörshöjande, neutraliserar  
odörer och är bra att använda vid städning. 

•  Oregano – stöttar immunförsvaret.
•  Frankincense – har ett brett användningsområde:  

verkar lugnande och stöttar immunförsvaret.  
Den kan även lyfta humöret och höja medvetandet.

Viktigt! 
Var noga med att välja oljor som 
är hundra procent rena och 
ekologiska.

Sträva efter en livsstil där du med-
vetet omger dig med det som får 

dig att må bra. Det gäller det mesta 
i livet. Det  kommer både med vetet 
och omed vetet att höja din energi. 
Omge dig med saker du älskar. 
Det tingen genererar massor  

av positiv energi.

Gyllene regel
för ett mindful HOME
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Vårt hem speglar vår själ.

•

Att dekorera hemmet med symboler  

för kärlek, kraft och energi kan ge  inspiration  

och stöd i livets olika skeden.

•

När vi tar hand om våra växter  

vibrerar de av positiv energi.

•

Det är både vackert och kraftfullt  

att inreda hemmet med olika kristaller.

•

Eteriska oljor kan stötta oss  

både mentalt och fysiskt.

sa mm a n fat tn i ng

Inredning för själen



MINDFUL 
HOME





Att leva i ett mindful HOME är ett sätt att tänka, ett  förhållningssätt 
till livet där vi med eftertanke skapar en gynnsam inre och yttre 
omgivning som stödjer oss i livet. Hemmet är vårt yttre utrymme, en 
förlängning av oss själva.

Steg för steg har vi praktiskt och medvetet förvandlat  hemmet 
till en plats där alla våra sinnen uppmärksammas. En plats för 
 återhämning där alla känslor ryms, där vi fyller på med ny energi, 
 kreativitet och kärlek. Vi har öppnat upp för närvaro, både med oss 
själva och med andra. Ett hem i balans med livsbejakande energi 
och utan stagnation, i samverkan med våra intentioner, ger en bra 
 förutsättning för att nya upplevelser ska komma in i vårt liv. Exempel-
vis ett nytt jobb, en efterlängtad resa eller att träffa en partner.

Det finns ingen större kraft i universum än kärlek. Det är  också 
en av de högsta energifrekvenserna, tillsammans med glädje, vi 
människor kan uppnå. Kraften i kärleken är transformerande för 
oss. Fyll medvetet på med kärlek till dig själv och till ditt hem. Stora 
 reserver av kärlek ger möjlighet att dela med sig av kärlek till andra. 

Glöm inte bort att andas medvetet. Andningen är ett fantastiskt 
verktyg för att stilla tankarna när de vill dra i väg med oss. För det 
kommer de alltid att vilja göra, det är en del i att vara människa. Ta 
ett djupt andetag emellanåt och fokusera på just ”detta andetaget”. 
Fyll lungorna, ner i magen och ända ner i fötterna, håll kvar luften 
där ett par sekunder och släpp långsamt ut den igen. Upprepa 
några gånger. Andas och släpp tankarna en stund och tillåt dig att 
emellanåt sjunka ner i den skönaste fåtöljen av alla, i det  viktigaste 
rummet av alla – ditt inre rum, som bara du har tillgång till.

Tacka ditt hem, din familj, dina vänner och framför allt dig själv  
för dagen. Allt hänger ihop – vi hänger alla ihop. Du är inte ensam. 
Tack, tack, tack!

Charlotte

”You can’t stop  
the waves, but you 

can learn to surf”
Jon Kabat-Zinn
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10
Gyllene regler 

för ett mindful HOME
Här kommer en sammanställning av de 10 gyllene 

 reglerna för ett mindful HOME som presenterats var 
för sig i varje kapitel. Se det som en start, något att 

 hålla dig till i början av ditt nya medvetna liv i ditt hem.  
Lägg gärna till något som känns bra eller dra ifrån  

om något inte passar just dig. 



1
Ställ klockan på morgonen så att du kan ta  

de första tio minuterna för dig själv att reflektera  
en stund. Hur känns kroppen? Hur vill du att  

denna dag ska se ut och kännas?

2
Släpp in ljuset, öppna fönstret och vädra.

3
Stäng alltid locket på toaletten. Energin  

försvinner lätt ut genom avloppen i hemmet.

4
Bädda sängen och gör mysigt.

5
Ta en minut innan du går hemifrån att se  

till att  hallen är ren och fin. Det blir ett trevligt  
välkomnande för dig när du kommer hem igen.



6
Sköt om dina växter och se till  

att de är friska och fräscha.

7
Ta några minuter varje dag att rensa bort  

onödiga papper och annat som inte används.  
Då undviker du att saker växer på hög.

8
Se till att var sak har en egen plats.  

Den grundregeln hjälper till att skapa  
ett lugn i sinnet.

9
Låt diskhon i köket vara tömd på disk och  

glänsa varje kväll innan du går och lägger dig.

10
Omge dig med saker du älskar. De tingen  

genererar massor av positiv energi.



Inspiration

Att fördjupa sig inom de österländska lärorna
Om du vill fördjupa dig i någon av de österländska lärorna finns det 
många bra kurser att gå. När jag 2007 bodde i Los Angeles  kände 
jag ett stort behov av att lära mig mer om feng shui. Jag hade, under 
många år, nyfiket provat mig fram genom de böcker jag läst som 
 beskrev principerna inom feng shui. Först provade jag i min egen 
bostad och senare även i familjens och vänners hem. Efter ett tag 
 förstod jag att detta var både verksamt och kraftfullt. När jag var redo 
att ta nästa steg anmälde jag mig till American Feng Shui  Institute, 
en skola som är grundad och drivs av master Larry Sang. Skolan är 
inriktad på traditionell feng shui, och har en mycket  intressant och bra 
utbildning med avancerad undervisning. En stor del av läran bygger 
på  uträkningar kring väderstreck, årtal samt årscykler. Jag hade ändå 
svårt att komma igång och kände snabbt att jag ville lära mig mer. 

Året därpå, 2008, anmälde jag mig därför till ytterligare en kurs, 
denna gång till Essential Feng Shui, Western School of Feng Shui. 
Skolan är grundad och drivs av Terah Kathryn Collins, en  fantastisk 
kvinna som också ingår i Hay House, som i sin tur grundades av 
min framlidna förebild, Louise Hay. Kursen var mycket  inspirerande 
och tilltalade mig direkt. Plötsligt kändes allt naturligt och i linje 
med det jag på egen hand hade utforskat under så många år. Det 
resonerade med min inre kompass. Därefter startade jag företaget 
Happy Chi Room där jag erbjöd konsultationer till både privata och 
 företags kunder under ett par år i Los Angeles. Namnet på företaget 
valde jag för att tydliggöra hur viktigt det är att omge sig med positiv 
energi i hemmet genom att noga välja vilka saker vi har runtomkring 
oss och verkligen kärleksfullt uppskatta dessa.

Kunskapskällan är outtömlig och behöver användas i praktiken,  
annars blir det bara information. Våga prova dig fram. Det viktigaste 
är att det känns rätt för dig. Lita på din intuition. Lycka till!

Fråga dig själv
Vad är jag nyfiken på att lära mig 

mer om och vad resonerar med min 
inre kompass?

Lyssna till ditt hjärta,  
din intuition.
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Feng Shui
Nordic School of Feng Shui,  
nordic-fengshui.com/sv-se

Western School of Feng Shui,  
westernschooloffengshui.com

Marie Diamond,  
mariediamond.com

Rodika Tchi – Know Feng Shui,  
knowfengshui.com

Kathryn Weber – Red Lotus Letter,  
redlotusletter.com

Feng Shui på ett lätt sätt,  
feng-shui-pa-latt-satt.teachable.
com

Sköna hem – Jannice Wistrand blogg,  
blogg.skonahem.com/addsimplicity 

Wabi-sabi
Gracefulliving,  
gracefulliving.se

Vastu shastra 
Dinuri,  
dinuri.com

Energirening
Energirening – Jeanette Johansson,  
jeanettejohansson.com 

Garderobsrensning
Lisa Rogalin,  
rosenrummet.se 

Organisera i hemmet
YouTube – The Sunday Stylist

Återvinning
Sopsortering,  
sopor.nu

Kristaller
Kristallrummet,  
kristallrummet.se

Kristallakademin,  
kristallakademin.se

Eteriska oljor
Dóterra essential oils,  
doterra.com

Belysning 
Lilla belysningsskolan –  
Andrea Brodin,    
youtube.com/ 
watch?v=QMRsg8Pt0Gs

Ljussätt ditt hem  
av Kai Piippo och Emma  Ångström

Belysningsboken –  
Så ljussätter du inomhus  
av Torbjörn Eliassson
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Tack

Tack till dig, kära läsare, för att jag fått fånga din uppmärksamhet en 
stund med denna bok! Jag är oerhört glad och tacksam över att få 
dela min glädje, passion och övertygelse om att ett hem som rymmer 
kärlek, trygghet och inspiration är betydelsefulla förutsättningar 
för att skapa de liv vi vill leva. Om du har fått inspiration och kanske 
 något som kan ge dig extra glädje i livet betyder det oerhört mycket 
för mig.

Ett stort och varmt tack till mitt förlag The Book Affair och 
 designbyrån Kate. Jag kunde inte önska mig ett mer proffsigt team! 

Stort tack till mina vänner som har stöttat och uppmuntrat mig 
under åren! 

Ett speciellt tack till Jeanette och Lisa som medverkar i boken. 
Tack till fotograferna Anne Nyblaeus och Andreas Alfredsson, för alla 
fantastiska bilder som är tagna i Barcelona.

Till min kärleksfulla och tålmodiga familj som har följt och levt 
med min passion för hem, inredning och energier, som har hängt med 
på alla ommöbleringar, renoveringar och även ett stort antal flyttar – 
TACK! Greger, Michaela, Felix, Niclas, Andreas och Bibi, jag älskar er!

Tack, Barcelona, för de fantastiska ett och ett halvt år jag fått 
möjlighet att leva och bo här. Jag kommer främst att minnas alla 
vackra byggnader och de många hem jag fått för månen att se. 
Naturligtvis kommer jag också att minnas alla härliga människor som 
jag lärt känna under den här tiden. Jag hoppas att få komma tillbaka 
många gånger till denna inspirerande och härliga stad. Nu är det 
dags att fortsätta på livets resa. Även om jag ser fram emot att gå in 
i en ny fas med nya upplevelser, nya mål och med nästa bok i sikte, 
påminner jag mig ofta om att livet är det som händer här och nu  
– i varje andetag! 

”We shape our homes and 
then our homes shape us.”

Fritt efter Winston Churchillm
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Källförteckning

Leva med Feng Shui av Agneta Nyholm Winqvist
 Feng Shui för svenska hem av Agneta Nyholm Winqvist
 The Western Guide to Feng Shui av Terah Kathryn Collins
 The Western Guide to Feng Shui: Room by Room av Terah  
Kathryn Collins
Feng Shui Your Life av Jayme Barrett
Feng Shui for the Soul av Denise Linn
 Wabi Sabi: Japanese Wisdom for a Perfectly Imperfect Life  
av Beth Kempton
 Wabi sabi: tidlös visdom av Agneta Nyholm Winqvist
 Rensa i röran med feng shui av Karen Kingston
 Creating Sacred Space with Feng Shui av Karen Kingston
Boken om feng shui av Simon Brown
 The Life-Changing Magic of Tidying av Marie Kondo
 UNDP:s 17 globala mål: globalamalen.se

www.mindfulhome.se

Instagram: @mindfulhomethebook
Facebook: mindfulhomethebook
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Ur Vi är redan framme

Vårt sanna hem är detta ögonblick. Att leva i detta ögonblick är 

ett mirakel. Det är inte att gå på vatten som är det stora miraklet. 

 Miraklet är att gå på den gröna jorden just i detta ögonblick, att 

 glädjas åt friden som finns omkring oss just nu. Frid finns runt 

 omkring oss – i världen och i naturen – och inom oss – i vår kropp 

och vår själ. När vi lär oss att förnimma denna frid, kommer vi att 

helas och omvandlas. Det är inte en fråga om tro utan om övning.

(Av Thich Nhat Hanh, översättning Eva Bellander)
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