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AF CHRISTIAN DAN JENSEN

PLACERINGENS KUNST

 I HJEMMET

Vi går rundt i Pianna Liv Larsens velindrettede bolig med egne kunst-
værker hængende overalt på væggene. Her ånder en dejlig afbalan-
ceret ro, og intet står på gulvet eller hænger på væggen tilfældigt.
- Det er, fordi jeg har indrettet mig efter Feng Shui-principper, siger 
hun glad. 
Pianna Liv Larsen er oprindelig uddannet lægesekretær, men har 
altid været spirituelt søgende og tog derfor en række selvudviklende 
kurser og uddannelser, da filosofien med at gå den spirituelle vej på 
praktiske fødder virkede rigtigt og logisk for hende. Derudover har 
hun altid interesseret sig for boligindretning og for farver samt deres 
betydning for ens velvære. 
I København, hvor Pianna Liv Larsen kommer fra, begyndte hun at få 
klienter, der uopfordret spurgte hende, om hun også gik ud og lavede 
Feng Shui, for så ville de booke hende. 
- Da mine klienter begyndte at anmode mig om hjælp, havde jeg al-
lerede gennem flere år læst om og udøvet denne ældgamle måde at 
indrette sig på, så det var nærliggende at tage springet og uddanne 

sig som konsulent. Mine erfaringer fra mine forskellige uddannelser, 
parret med principperne i Feng Shui, samt min viden om farverne, 
gjorde lige netop min udøvelse af Feng Shui helstøbt, siger Pianna 
Liv Larsen. 
I hendes firma Joy of Life, som har eksisteret i mere end 10 år, har 
hun valgt at fokusere på billedkunst og Feng Shui, og som sidste 
skud på stammen også som idémager. På spørgsmålet om, hvorfor 
der lige røg billedkunst med ind i firmaet, svarer hun, at hun søgte 
et maleri i grønne nuancer, der skulle hænge i hendes stue mod øst, 
der i Feng Shui-regi svarer til farven grøn og har med træenergi at 
gøre, med aktiviteter, tilhørsforhold og forfædre. 
- Jeg kunne ikke finde et billede, jeg kunne lide, altså måtte jeg selv 
male det. Det tog om sig og supplerer i dag Feng Shui på bedste vis, 
forklarer hun.

Hvad er Feng Shui? 
Hvordan kan vi her i vesten bruge den kinesiske oversættelse vind 

og vand, som Feng Shui betyder, og som også betyder placeringens 
kunst? Principperne er grundlæggende overordnet mange af de 
samme som er kendt fra vesten, så som at holde sig fri af rod, gøre 
rent, lufte ud, lade være med at stable for mange møbler sammen i 
ét rum osv.
Det handler også om den måde vi ser og opfatter på. Kineserne har, 
som alle andre folkeslag gennem tiderne, brugt tusinder af år på at 
lære naturen at kende og lære af den måde, den samvirker på med 
mindst mulig modstand og altid i pagt med sig selv. Solen går jo ned 
i vest og så bliver det mørkt. Om foråret stiger safterne, og om efter-
året gør naturen sig klar til at gøre sig stille.
Væk med vasen fra tante Oda
Feng Shui arbejder efter samme principper. F.eks. i nord er der stille 
og mørkt, sort og blåt. I syd står solen højst, og her er mest varmt, 
rødt og orange.
Ved at inddrage naturens egen cyklus i boligen og samarbejde med 
denne og ikke arbejde imod den, opnår man et balanceret resultat, 
så sjælen kan falde til ro og få plads til at tænke tanker, finde nye 
veje og løsninger og udvikle nye ideer, der kan akkumulere velstand 
og velvære. 
- Det er et fantastisk smukt redskab til at ændre dig ved. Du er hele 
tiden bevidst om, hvad der foregår. Ændrer du placeringen af et bil-
lede, ændres dele af din nuværende opfattelse sideløbende hermed. 
Farver, former, kunst, placering, verdenshjørner. Alt sammen har be-
tydning for, hvorledes du opfatter tilværelsen lige nu. Hver gang, du 
går forbi den rædselsfulde vase tante Oda testamenterede dig, bliver 
du mindet om hende og bliver negativt påvirket. Det lægger sig i 
underbevidstheden. Har du meget af den slags ophobning i hjemmet, 
vil det påvirke humøret og motivationen, gøre træt og stagnerende. 
Det samme gælder, hvis du har ting i hjemmet, der ikke virker eller 
er i stykker, forklarer Pianna Liv Larsen.

I Feng Shui indgår også, at man kan rense sin bolig efter den forrige 
ejer og skille sig af med andres energier, og helt oplagt er det at 
bruge Feng Shui, hvis man gerne vil gøre sin bolig salgsklar. - Men 

pas på! ler Pianna. - Jeg har oplevet sælgere hvis huse, jeg har indret-
tet efter Feng Shui principper med salg for øje, blive så tilfredse med 
deres nye indretning, at de har trukket salget af deres bolig tilbage, 
fordi de blev så glade for deres hus, smiler Pianna Liv Larsen.
Hvad står idémager for?
Pianna Liv Larsen får indimellem gode ideer, hvoraf mange bliver lagt 
i en idéskuffe. En af dem, hun aktivt arbejder på for øjeblikket, er 
opfindelsen af en såkaldt læse/hvile-pude, der er ved at blive udvik-
let til glæde for de læselystne samt især brillebærere med glidende 
overgang. Hun holder dog lidt igen på informationerne, da puden er 
ved at blive gjort klar til patentering. 
Pianna Liv Larsen er optaget på Fremtidsfabrikken, Boost Sydfyn 1.0, 
der skal hjælpe hende med at få etableret sig med læsepuden. Hun 
taler varmt om engagerede undervisere, der holder kursisterne til 
ilden med relevante iværksætteremner og med interessant hjemme-
arbejde. Kursisterne opfordres også til at danne netværker på kryds 
og tværs og trænes i at sælge og markedsføre deres produkter endnu 
bedre. 
Spurgt til, hvordan Pianna Liv Larsen føler, at kursusforløbet ved Boost 
Synfyn 1.0 har skabt vækst i hendes firma, siger hun, at hun er blevet 
mere skarp på, hvad der væsentligst bør fokuseres på. Hun er blevet 
mere bevidst omkring den selverhvervendes tankegang så som en 
mere ansvarlighed og få gennemført alle de planlagte detaljer, så der 
kan komme øget vækst og indtjening. At overkomme barrierer, der 
før stoppede for at kunne markedsføre sig endnu bedre, kende sine 
styrker og svagheder og helt ned i mindste detalje kende hele sit 
firma, og ikke mindst konkurrenternes! 
- Det handler om at blive ved med at blive ved. Ikke hele tiden at 
fokusere på slutmålet, men give sig tid til at udføre næste skridt med 
alt, hvad det medfører, før man går videre, siger Pianna Liv Larsen.
Og her det det oplagt at inddrage Feng Shui. Overskud, overblik, 
motivation, glæde, held, hjælpsomme venner (og omvendt) er fine 
hjælpere på vejen til en succesfuld karriere.

Se mere på www.joyoflife.dk

Hvordan er den måde vi ser og opfatter tingene på? Og hvordan det påvirker os bag hjemmets fire vægge?
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