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1. Štěstíčko a blahobyt
Je to jedno, jak vypadá náš vchod do domu/bytu? Má to na něco vliv? Jak pro koho.
Každopádně pěkným a příjemným vstupem do domu/bytu si můžete zajistit taky trochu
toho pohodlí, štěstíčka, blahobytu…. Štěstíčka a blahobytu? Jak jako?

2. Co na to Číňani
Už dávní Číňani věděli, že vstup do domu/bytu je jedním z nejdůležitějších pro náš blahobyt
a toho, jak se nám v obydlí bude dařit.
Říkají, že vstupní dveře do domu jsou jako u člověka ústa a okna jako oči.
Tak, jak my lidé přijímáme potravu, tak dům zase vstupem přijímá energii, která se celým
domem/bytem nese. A je jen na nás, jestli si přitahujeme energii pozitivní nebo negativní.

3. Energie jako dítě
Energie je jako dítě. Zvídavá, všechno si osahává a očichává a nebo pokud ji nic nezaujme,
tak uteče jinam. Negativní energie se zase může uhnízdit do pochmurných zákoutí, kde
si bude lebedit a vás z těchto míst bude vyhánět pryč. Je to takové to místo, kde jsou tmavá
zákoutí, drží se vlhkost, občas se tam uhnízdí pavoučci a podobně. Někdy ani to ne. Může
to být i místo, na první pohled úplně v pohodě, ale nikdy se tam nezdržujete, ani často
nevíte proč. Můžete mít třebas zvláštní pocit nebo jste nervózní, když se tam o chvíli déle
zdržíte a prostě něco ve vás vyvolává pocity, že máte jít pryč. Prostě se tomu místu třeba
vyhýbáte obloukem. Nevíte proč. Často si to ani neuvědomujete.

4. Zpátky ke vchodům
Ale zpátky ke vchodům. A tak si Číňani zdobí své vstupy, aby do svého obydlí lákaly samé
pozitivní energie. Můžete si všimnout např. dvou lvů po stranách u vstupu do domu, pěkně
zdobené dveře, často i výrazné barvy, prostě aby je nešlo přehlédnout.
Nebo zavěšenou nějakou pěknou dekoraci. Klidně i před vchodem dlažbu či kachle položené
tak, aby směřovaly směrem do vchodu do domu.
Pokud je to možné, tak i nějakou tu zeleň v okolí vstupu, krásně kvetoucí kytky a podobně.
Když si pěkně vyladíte vstup do domu/bytu, uvidíte, že nejenom energii, ale i vám se tam
začne mnohem příjemněji chodit. Ať už přicházíte nebo odcházíte…

5. Račte vstoupit! Nebo radši ne?
Stejně jak před vchodem, se mrkneme i jak to vypadá za vchodovými dveřmi. Co nás uvítá,
co na nás dýchne, co nás láká dál, když do prostoru vstoupíme. Je to chaos a nepořádek?
Povalující se x párů bot, odhozené svetry a bundy? Nebo krásné prostory, které říkají:
jen račte vstoupit!?

6. Otrokem úklidu?
Ale jak to udělat, když tam potřebujeme každý den fungovat a nechceme být otrokem
úklidu? Aby působila chodba vzdušně a přitom se tam vešlo vše potřebné? Úložné prostory
na boty, kabáty, klíče a vůbec všechno, na co si vzpomenete.
Co je vidět, musí být v komínkách, seřazeno dle velikosti a barev a použity jen odstíny, které
se tam hodí! Nééé, dělám si srandu! Radši schovejte, co jde do uzavíratelných skříněk
a nemusíte komínky řešit.

7. Špígl aneb zrcadlo zrcadlo
Určitě je super mít ve vstupní chodbě zrcadlo. Jednak při odchodu můžete ještě rychle
na sebe okem mrknout, jestli všechno odpovídá vašim představám a odladit tak svůj ohoz
těsně před opuštěním domova, ale taky zrcadlem můžete vytvářet zajímavé vychytávky
a vzbuzovat zvědavost. Např. opticky si zvětšit prostor, rafinovaně nasměrovat zrcadlo,
aby při příchodu poodkrývalo další část domu/bytu, kam chcete příchozího nasměrovat
a podobně.
Pokud umístíte do prostoru zrcadlo, dbejte na to, aby bylo naleštěné a čisté, ať plní svoji
funkci nejen estetickou, ale i praktickou.

8. Chci si šlápnout, ale ne uklízet
Nášlapné vrstvy taky volíme podle praktičnosti, takže pro snadnou údržbu a funkčnost
(v létě i v zimě). A určitě nezapomeňte na rohožku nebo nějakou čistící zónu, ať si dál
do domu/bytu nepouštíte zbytečně moc špíny a prachu. V létě je to la láááá, ale když zapřší
nebo zasněží, tak to není nic moc. A kdo by chtěl často uklízet, že?

9. Veselé zvonky, schránky
A stejně jako dveře si můžete pěkně vyladit zvonky, schránky, jejich popisky. Nebojte
se zvolit i nějaké veselé označení, případně pozdrav všech příchozích.
Nezapomeňte ani na jejich podsvětlení. To pro ty, co vás hledají večer nebo při krátkých
podzimno-zimních podvečerů.
Pokud jste příznivcem letáčků a různých nabídkových listů, stojí za zvážení, zda na tyto
nevyčlenit nějakou zvláštní schránku. Přece jenom, když se vám míchají s klasickou poštou,
může to často působit chaos a mezi letáčky můžete lehce přehlédnout nějaké důležité psaní
či pozdrav v dalekých cest.

Račte vhodit! Čekám na vaše psaní…

10. Jeden klíč otevírá všechny dveře
A co takhle zámek na dveře a kování? Taky je celá škála různých variant a záleží na vás,
co si zvolíte. Ať už je to jeden klasický zámek nebo sada zámků či několikabodové zamykání.
Pokud máte víc zámků, nechte si sjednotit klíč a na jeden klíč odemykejte všechny dveře.
Je to pecka. Jednoduché a při tom tak praktické.

11. Kuk přes dveře aneb zvaní/nezvaní hosté
Své místo mají i kukátka. Je to výborná a praktická věc. Před otevřením dveří se můžete
přes dveře kouknout, kdo že to k vám zavítal a rozhodnout se, jestli je to návštěva vítaná
nebo nevítaná.

12. Kam zmizely klepadla a čističe bot?
Dříve se místo zvonků používaly klepadla. Dneska už nejsou téměř vidět, ale je to další
prvek, kterým je možné svůj vchod do domu/bytu obvzláštnit a vytvořit tak další zajímavý
prvek, kterého si zaručeně každý všimne.
Stejně tak s čističem bot. Ještě na pár místech u starých domů si můžete po boku vstupních
dveří všimnout těchto kovových předmětů, které sloužily právě na čištění větších nečistot
na vaší obuvi před vstupem do domu.

13. Tvořte a bude vám to vráceno
Prostě dá se hrát se vším možným a můžete i svému vchodu vytvářet zajímavou tvář.
Řekla bych, že je to u nás taková trochu podceňovaná část našeho domova/obydlí.
Mohli bychom jí věnovat víc své pozornosti a energie. Ona nám to při každém příchodu
i odchodu vrátí. To mi věřte

A to je pro dnešek konec
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