10. Har du gode gardiner i flere lag? (f.eks. rullegardiner inderst og almindelige gardiner omkring vinduespartiet?)

TEST: HAR DU GOD FENG SHUI I SOVEVÆRELSET?

Femten spørgsmål, du kan stille dig selv for at finde ud af,
om du har god feng shui i soveværelset
1. Kan du åbne døren til dit soveværelse uden problemer? (eller er der evt.
noget bagved døren, der forhindrer døren i at åbne helt op?)
2. Kan du lide det første, du ser, når du åbner døren til dit soveværelse?

11. Er der mange tekstiler i rummet (gardiner, tæpper, plaider, puder, gulvtæpper) samt bløde former i designet og behagelige materialer?
12. Føler du dig tryg og “hjemme” i dit soveværelse?
13. Er rummet fri for elektriske gadgets, såsom tv, elevationsseng, mobiltelefon, clockradio, og lignende elektronik?
14. Ville du elske at tilbringe din bryllupsnat – eller hele din honeymoon – i
dit soveværelse, som det er nu?
15. Er du stolt af dit soveværelse?

3. Kan du bevæge dit frit og uhindret rundt i rummet?
4. Er der rod? – eller andre ting, der ikke “hører til” herinde?
5. Er din madras af god kvalitet og komfortabel at ligge på?
6. Er der et behageligt lys? – og kan du regulere belysningen op og ned med
f.eks. lysdæmpere?
7. Sover du dybt og helt igennem om natten – og føler du dig udhvilet, når
du vågner?

0-8 ja’er: Dit soveværelse har brug for en feng shui-kur. Læs bogen grundigt, og
glæd dig til at opleve den store effekt, det vil give dig på flere områder af dit liv.
God fornøjelse med forandringen!
8-12 ja’er: Du er godt på vej, men mangler de sidste fundamentale ting for at høste
den maksimale værdi – og magi! – som dit soveværelse rent faktisk kan give dig.
Klø på, og få styr på de sidste ting. Du vil ikke fortryde det.

8. Har du et yndlingskunstværk i rummet eller nogle smukke ting, du elsker
at se på?

13-15 ja’er: Du har allerede et fantastisk velfungerende soveværelse. Nyd det, og
lad dig inspirere af bogen til at fortsætte den gode stil. Tænk, hvis nu det kunne blive
endnu dejligere!

9. Bliver du glad i låget eller rørt om hjertet, når du ser farverne i rummet
og sengetøjet på din seng?

PS! De spørgsmål, du har svaret nej til, er hermed en stående invitation til
at forvandle dem til et “ja”.

