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Tips Feng Shui

Lena Thomé är certifierad Feng Shui-
konsult och har hjälpt flera företag till en
bättre arbetsmiljö.

– Med enkla medel går det att öka triv-
seln, produktiviteten och minska stressen
på kontoret. I ett öppet landskap, där vi
är extra utsatta, är det extra viktigt, säger
Lena Thomé.

Vi känner direkt om vi sitter bra eller
dåligt.Vi vill inte ha folk som springer
bakom ryggen på oss, det optimala är att
sitta med ryggen mot en vägg. Går inte
det kan det räcka med någon form av
avskärmning och en stol med hög rygg
och nackstöd.

– Inom Feng Shui talar vi om att sitta i
kraftposition. Det är reptilhjärnan som
vill skydda ryggen. Undermedvetet kan
vi spänna oss och stressas av att till exem-
pel sitta med ryggen mot en dörr.

Av samma orsak vill vi gärna ha upp-
sikt över rummet och helst en egen vrå.

– Det kan skapa konflikter att hela
tiden sitta mitt emot en kollega. Då är
det bättre att sitta bredvid varandra.
Undvik också att lägga gångstråk direkt
bakom ryggen.

Feng Shui är en flertusenårig lära från

Kina som hjälper oss att skapa balans,
harmoni, trygghet och inspiration.

– Om det till exempel är helt kalt i en
korridor säger vi inom Feng Shui att chi

(energin) rusar.Genom att placera ut några
gröna växter och tavlor att fästa blicken på
bromsas chi. En tråkig transportsträcka blir
till en stimulerande promenad.

Flera blickpunkter skapar harmoni.Lena Thomé är även utbildad dekoratör.

En kal och deprimerande korridor.

Bättre kontorsmiljö med

FENG SHUI
Vi vill gärna sitta med ryggen mot en vägg, ha uppsikt över rummet, tavlor på väggarna
och gröna växter omkring oss. Men varför? Feng Shui, som inte alls är så ”flummigt”
som många tror, erbjuder en förklaring. Det handlar om hur vi påverkas av vår omgivning.
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Tips Feng Shui

För att skapa balans talar man om Yin
och Yang. Det är inget annat än motsat-
ser; hårt och mjukt, mörkt och ljust, högt
och lågt.

– Vi mår bäst av en balans. Därför bör
man lägga till organiska och runda for-
mer och gröna växter som kontrast till
alla hårda, elektroniska prylar. Allt vasst
ska man försöka undvika. Det signalerar
fara och känns obehagligt, säger Lena
Thomé och drar paralleller till vassa klip-
por i naturen.

Det är naturens former och färger vi
trivs bäst med. Man ska också försöka få
balans mellan elementen trä, eld, jord,
metall och vatten.

RENSA SKRIVBORDET
– Rundade skrivbord är bäst. Arbets-
platsen ska också vara välordnad.
Pappershögar och post it-lappar är bara
stressande. Det bästa är att rensa skriv-
bordet och tömma papperskorgen när
dagen är slut för att få ny energi nästa
dag, säger Lena Thomé.

Hur kan man då öka inspi-
rationen, kreativiteten och
produktiviteten?

– Inom Feng Shui talar vi
mycket om symboler. Välj
saker och tavlor som ni asso-
cierar till kraft och kreativitet.Välj texti-
lier med organiska mönster. Ett konfe-
rensrum utan gardiner och med kala
väggar föder inga nya idéer.

Färger kan också hjälpa till. Gult ökar
kreativiteten och är därför en perfekt
färg i konferensrummet. Grönt och blått
är lugnande. Rött höjer pulsen.

Att välkomnas av en ”powerwall”, det
vill säga en vägg med konst, budskap
eller bilder som gör att personalen kän-
ner stolthet och glädje tycker Lena
Thomé är perfekt.

– Det är viktigt för både anställda och
besökare att få rätt intryck. Vid entrén
ska det framgå tydligt vart man ska gå.
Göm alla askkoppar och sätt dit
blomkrukor i stället. Trevligt och väl-
komnande. Lycka till med ditt kontor!
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Före: En utsatt plats med ett stressande
diagram på väggen. Efter: Stöd åt ryggen
och inspirerande organiska former.

Lena Thomé gillar Svenskt Tenns tyger.

Före

Efter
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