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Vi skaber hver især vore omgivelser, der igen skaber os. Enten 
giver omgivelserne os energi, eller også dræner de os. Men 
ifølge Feng Shui-ekspert og forfatter Ranvita la Cour indret-
ter mange af os mere eller mindre ubevidst vore hjem og går 
dermed glip af det store potentiale, der ligger i såkaldt bevidst 
indretning. 

Ved at se på sine omgivelser kan man få et fingerpeg om, hvor 
og hvad man skal ændre i omgivelserne og i sig selv. ”Bevidst 
indretning,” kalder Ranvita la Cour det: ”Det er en ander-
ledes tilgang til boligindretning, hvor der ikke lægges vægt 
på dyre designermøbler, tidens hotte farver og andre mode-
trends inden for boligindretning. Boligen skal ikke være et 
udstillingsvindue, et show-off, underlagt krav og normer for, 
hvad man bør og ikke bør. Bevidst boligindretning handler 
derimod om at skabe en nærende bolig, der giver energi og 
afspejler de mennesker, der bor der. En indretning, der ikke 
er dikteret af ydre normer, men udspringer af indre ønsker 
og behov.

Hvad siger 
din bolig 
om dig? 

Måden, vi indretter os 
på, er et spejlbillede af 
vores indre, og hvor vi 
befinder os i vores liv 
netop nu. 
 

Af Sarah Christensen

Fotos: Rishi/HAPPYLIVING.DK

“Hvordan ville du indrette dig, hvis alt var 
muligt? Udforsk dine drømme og lav collager af 
dit drømmehjem, så bliver du både klogere på 
dig selv og gladere for dit hjem.”

”Som vi elsker vores hjem, 

elsker vi os selv.” 

(”Elsk dit hjem”)
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Vore omgivelser er et spejl.
Du skriver i din bog, at vore omgivel-
ser er et spejl, som man kan holde op 
for sig selv og dem, man bor sammen 
med. En ydre manifestation af de en-
kelte beboeres sted i livet her og nu og 
deres relation til hinanden. Hvordan 
forstås det?

”Vort hjem er et spejl, fordi vi selv 
er forbundet med alting. Alting er 
forbundet - det er kernen i det ho-
listiske verdensbillede. Vi er ikke 
separate individer afskåret fra ydre 
påvirkninger. Vi er sansende men-
nesker, der påvirkes af al energi i 
vores omgivelser, stemninger og alt, 
som omgiver os, fordi ting er leven-
de og afgiver energi. Det er derfor 
ikke lige meget, hvad vi omgiver 
os med. Det, der rører sig i vores 
liv lige nu, kommer til udtryk i de 
valg, vi træffer; hvor vi bor, og de 
tanker vi gør os om det liv, vi lever 
lige nu. Det kommer til udtryk i de 
ubevidste handlinger. Det afspejler 
sig så i vores omgivelser, der kan 
være med til at holde os fast i de 
overbevisninger, vi har om os selv 
og vores liv.” 

”Du bliver det, du ser omkring dig. 
For du kan ikke lukke øjnene for 
dine sanseindtryk. Du vil se små 
beskeder og signaler fra dine omgi-
velser om, at det er det her, du er, og 
så vil du blive bekræftet i din over-
bevisning om, hvem du er, og hvad 
du kan. Du er i en cirkel, hvor om-
givelserne bekræfter din virkelighed, 
og på den måde bliver dine omgi-
velser et spejl på din nuværende si-
tuation. Og det er så dér, du med 
bevidst boligindretning kan gå ind 
og ændre din situation ved at ændre 
dine overbevisninger og måden, du 
indretter dig på. ”

Alting taler
Hvordan læser man så tegnene i sine 
omgivelser? Hvad skal man være op-
mærksom på?

”Alting taler! Hvis vi har meget 
rod i vore omgivelser, er det jo ikke 
noget, der opstår af sig selv. Det er 
noget, vi skaber, fordi vi udsætter 
nogle beslutninger og ikke tager os 
sammen til at gøre de ting, vi skal 
gøre. Hvis vi gør det med vores ting, 
så gør vi det formentlig også på nog-
le andre punkter i vores liv. Det kan 
for eksempel være, når det drejer sig 
om vores personlige relationer, hvor 
vi ikke siger til og fra i de rigtige øje-
blikke, men lader stå til og gemmer 
af vejen, indtil der ikke kan være 
mere, og rodet eksploderer. Måske 
er din økonomi et spejlbillede af 
det. Eller måske er dit parforhold 
et spejlbillede af det. Når vores 
hjem er rodet og snavset, så dræner 
det os for energi. Det ”gnaver” på 
vores selvværd. Vi føler os ganske 
simpelt trætte, opgivende og måske 
lidt ”usle”. Det skaber en uhensigts-
mæssig indre tilstand, som ikke er 
særlig powerfuldt at leve sit liv ud 
fra. Det kan betyde, at vi ikke får 
handlet på vores drømme. Ubevidst 
føler vi nemlig skyld og mindreværd 
over situationen, og det holder vores 
naturlige energi og livskraft tilbage. 
Så vi skal ikke rydde op, fordi ”det 
ser bedre ud”. Men vi skal rydde 
op og gøre rent, fordi det skaber 
en bedre indre tilstand indeni. Vo-
res hjem er et spejl af os selv; det, 
vi ser omkring os, skaber en følelse 
indeni, som er den følelse, vi hand-
ler udfra. Derfor er det så vigtigt, at 
alt, vi ser på, giver os gode følelser.” 

”Et eksempel på, hvordan fysisk rod 
kan afspejle indre problematikker, 
har jeg f.eks. fra et TV-program, 
jeg lavede med et ægtepar, der var i 
krise. Deres rum var fine, og stuerne 
var præsentable. Men så var der ét 
rum, der bare var proppet med alt 
muligt skrammel. Det var virkelig 
en metafor for, at her satte de alt 
det, som de ikke lige vidste, hvor de 
skulle gøre af, lukkede døren og lod 
som om det ikke eksisterede. Sådan 
havde de også gjort med deres par-

Ranvita la Cour 
har i mange år beskæftiget sig 
med boligindretningens betyd-
ning for vores velbefindende 
både på det æstetiske, fysiske, 
psykiske og spirituelle plan. 
Hun er uddannet Feng Shui- 
ekspert og holder foredrag og 
kurser om bevidst boligindret-
ning. Lige nu er hun aktuel med 
bogen ”Elsk dit hjem fra a til 
å”, som samtidig snart udgives 
som lydbog.  

”Vores hjem kan være en aktiv medspiller i vores liv. Ved at omgive os 
med ting, som taler til vores underbevidsthed kan vi forandre vores liv, 
ved at forandre vores hjem.”
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forhold. Og på et tidspunkt var det 
blevet betændt af de mange ting, 
der ikke var blevet talt om. Det hele 
var gemt af vejen. Så er det, man må 
tage tingene en ad gangen.” 

”Jeg oplever ofte, at når man først 
begynder at se på sine omgivelser på 
den måde, så skaber det mange aha-
oplevelser og små selverkendelser. 
Fordi man netop får den tanke, at 
hvis nu den der halvvisne potteplan-
te var et billede på mit kærlighedsliv, 
er der så noget, der stemmer overens 
her? Og så griner de fleste, for ja, det 
er der. ”Det er faktisk sådan, jeg fø-
ler det lige nu. Der mangler omsorg 
og næring, og vi er lidt visne i for-
hold til hinanden.” Så nogle gange 
er det små og helt simple ting, der 
siger meget mere, end man lige 
tror. Og det er ikke, fordi jeg tror, 
at den visne potteplante er et særligt 
magisk væsen. Jeg ser det bare som 
en slags katalysator, som gør nogle 
temaer synlige. Og som så kan give 
os lyst til bevidst at forandre den si-
tuation.”

Grimme omgivelser dræ-
ner os for energi
Hvilken betydning har de fysiske om-
givelser for os mennesker?

”Hvis omgivelserne er grimme, 
ucharmerende, og rodede, bliver 
vi nødt til at lukke ned for dele af 
vores sansesystem for at koncentrere 
os. Vi spilder noget energi i den pro-
ces og er nødt til at holde noget af os 
selv tilbage. Når vi bruger energien 
på at lukke ned for vores sanser og 
de indtryk, der kommer fra omgi-
velserne, som ikke gør os godt, så 
bruger vi energi, som vi kunne have 
brugt på noget andet. Det sænker 
vores energiniveau og forringer vo-
res effektivitet og ydeevne.”

”Dette er jo tilfældet i rigtig mange 
virksomheder, hvor de får mindre 

ud af deres medarbejderes ydeevne, 
fordi omgivelserne ikke er nærende 
at være i. Hvis man har en arbejds-
plads, der er flot indrettet, hvor det 
er fantastisk at møde om morgenen, 
så løfter det medarbejdernes selv-
værd og engagement. Man tænker, 
”Wauv, er jeg det værd?” Når man 
går ind og kontakter det højeste 
potentiale i et menneske, så vil det 
menneske også forsøge at leve op 
til det potentiale og virkelig yde sit 
bedste og glæde sig til at komme 
på arbejde, fordi der er attraktivt at 
være. Måske er det ligefrem en slags 
åndehul i forhold til de hjemlige 
omgivelser. Tænk at skabe arbejds-
pladser, hvor man har lyst til at 
møde alene af den grund, at det er 
rart og lækkert at være der, og hvor 
man føler sig forkælet og værdsat. 
På den slags arbejdspladser bliver 
der arbejdet meget hurtigere, mere 
effektivt, bedre og med en arbejds-
glæde, der smitter af på indsatsen. 
Jeg er sikker på, at sådan noget som 
sygefravær kunne mindskes bety-
deligt ved en bevidst indretning. 
Det, jeg ser på mange arbejdsplad-
ser, er det modsatte. Der er direk-
tørens kontor, konferencelokalerne 
og indgangspartiet præsentabelt og 
flot, mens medarbejdernes kantine 
er ligegyldig og uinspirerende, og 
lagerlokalerne og kontorerne er ke-
delige.” 

Bevidst boligindretning
Hvordan arbejder man helt konkret 
med bevidst boligindretning?

”Man arbejder med det store uni-
verselle åndedræt. Livsenergien. 
Chi. Prana. Det er det samme som 
den livsenergi, vores åndedræt be-
står af. Påvirkningen går begge veje. 
Livsenergien påvirker os, og vi kan 
være med til at påvirke den, når vi 
indretter bevidst. Du gør noget i det 
ydre, og så sker der en indre massage 
i forhold til det, som du arbejder 
med. Hele pointen er, at når vi tager 

”Vi indretter enormt vanebetonet. Vi kigger udad. På hvad vores nabo 
gør, hvad vores venner gør, hvad vores familie gør. I stedet for at kigge 
indad og spørge ”Hvem er jeg? Hvad vil jeg?”

”Vi kan kun skabe sjæl og stemning i vores 
hjem, når vi tillader vores sjæl at blive syn-
liggjort. Når vi står ved hvem vi er og tør 
udtrykke os selv 100 %”

Prøv det selv
Brug 5-10 minutter lige her 
og nu på noget, der gør 
en forskel. Det kan skabe 
mere glæde og energi. 
Hvad har du udsat? Den 
visne potteplante, som 
skal ud? Papirerne, som 
skal i mappen? Eller noget 
helt tredje? Det ved kun 
du!
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os af vores omgivelser, når vi nusser om 
vores hjem, præcis som man pusler om 
en baby, så pusler vi om os selv. Den 
omsorg har vi brug for. Vi giver os selv 
positiv og kærlig energi, og så får vi det 
også bedre indeni. Når vi har det bedre 
indeni, begynder vi at tænke og træffe 
sundere beslutninger for os selv. Vi åb-
ner op og får nogle indsigter, som vi kan 
gå tilbage i hjemmet med og bruge til at 
skabe en bevidst forandring. Hele pro-
cessen omkring bevidst boligindretning 
handler om at lære sig selv at kende og 
blive mere sig selv, blive den man er og 
få mod til at leve det ud. Så påvirker 
det dig positivt, og du begynder også at 
vokse på nogle andre områder. Så tør du 
også mere. Det er dér, du får en med-
spiller i dit hjem. Du får et heppekor, 
der giver dig støtte i processen, så du 
føler dig hjulpet.” 

Bevidst boligindretning er at vide, hvor-
for du gør det, du gør, og hvad du kan 
gøre for at skabe en forandringsproces. 
Hvis vi bliver mere bevidste om, hvorfor 
vi gør det, vi gør, kan vi gå ind og skabe 
et mere harmonisk og frugtbart resultat 
for os selv. Det er det samme med vores 
ting. Hvis du gør noget andet, end det 
du gør lige nu, så kan du skabe en mere 
positiv situation. Det er bare at forstå, 
hvordan energi opererer, at forstå omgi-
velsernes psykologi, og hvordan den på-
virker os. Når vi gør det, så kan vi forstå, 
hvorfor noget ikke føles så rart, og hvad 
man skal gøre for at ændre på det.” 

”Jeg oplever, at folk tror, at det er dem, 
der er noget galt med. At de er forkerte. 
Men så opdager de, at de sanser og for-
nemmer noget fra deres omgivelser, og 
at deres følsomhed er større end andres. 
Der er simpelthen nogle, der er mere 
sensitive overfor den slags og lader sig 
forstyrre mere af det end andre. Og så 
er der nogen, der har lidt mere ”hård 
hud på sanserne”. De kan godt lukke 
det ude. Vores sensitivitet er forskellig.” 

”Men der er en universel, grundlæg-
gende sensitivite. Psykologiske princip-
per der påvirker os alle sammen. Det 

er principper, der gælder for alle men-
nesker, uanset om de er bevidste om 
det eller ej. Det er det gode ved Feng 
Shui. Man kan indføre det, uden at folk 
behøver at tro på det. Alligevel oplever 
folk en forbedring, fordi det er en del af 
den universelle psykologi. Personen er 
bare ikke bevidst om påvirkningen, før 
man gør opmærksom på den. Så kan de 
mærke forskellen.” 

”Ligesom dyrene sover bedst, når de 
trækker sig tilbage, sådan er det, når 
vi sover. Man beskytter sig. Man ved, 
at man ikke rigtig er til stede. Man har 
checket ud og kan ikke på samme måde 
som i vågen tilstand bruge alle sine san-
ser på at holde vagt. Der har vi menne-
sker også rent instinktivt et behov for at 
trække os hen til et sted med tryghed, så 
vi kan give slip og give os hen til søvnen. 
Ligger vi foran en dør, der går op og i 
eller et vindue, hvor lyset vælter ind, så 
sover vi stadig, men vores søvn bliver 
dårligere. Der er en del af os, der stadig 
er på vagt. Der er mange mænd, der har 
sagt: ”Du behøver ikke flytte min seng. 
Jeg sover glimrende!”. Men når jeg så 
har gjort det, har jeg sagt: ”Du behøver 
kun at prøve i en uge.” Bagefter har de 
alle sagt ”Nu sover jeg meget bedre, du 
skal ikke flytte sengen tilbage!”

Væk fra den 
vanebetonede indretning
”Vi indretter enormt vanebetonet. Vi 
kigger udad, på hvad andre gør. I stedet 
for at kigge indad og spørge; ”Hvem er 
jeg? Hvad vil jeg? Hvad kunne jeg godt 
tænke mig? Hvordan vil jeg gerne bo?” 
Rigtig mange har mistet sig selv i den 
proces. De har skabt det perfekte hjem 
med de rigtige møbler, der står, som de 
skal, og der er egentlig ikke rigtig noget 
galt, men de kan bare ikke se sig selv i 
det.”

”Jeg opfordrer til, at vi i højere grad læg-
ger alt det fra os. Alt det, vi er blevet op-
draget til at tro, og som de fleste af os 
tror på uden at overveje, hvor vi egent-
lig har det fra. Og det er jo det, der er 

det svære. Men hvis nu man glemmer alt, 
hvad man har lært og hørt, kan det være 
berigende i stedet at spørge sig selv: ”Hvad 
kunne jeg egentlig godt tænke mig?” Når vi 
gør det, oplever jeg, at folk får mere energi 
og livsglæde. De synes, at det er sjovere at 
være den, de er. Mine kursister siger: ”Jeg er 
færdig med at nøjes, og jeg er blevet mere 
mig selv.” Man tager sin følsomhed alvorligt 
og lader sig ikke presse ind i omgivelser, hvor 
man ikke kan lide at være. Man tager sig selv 
alvorligt.” 

”Hvis din sjæl ikke er udtrykt i dine om-
givelser, så kan man rent spirituelt føle sig 
”disconnected”. Man føler sig uden for-
bindelse til omgivelserne. Man mister for-
bindelsen til sig selv. Det øjeblik, man tør 
se bort fra, hvad alle andre gør, så sker der 
noget. Jeg har f. eks. en gynge i min stue. 
Det minder mig om, at så seriøst skal man 
heller ikke tage indretning. Det skal ikke 
være indretning for at se godt ud eller im-
ponere folk. Den skal være der for at minde 
mig om, at det skal være sjovt, og at der er 
plads til at være den, jeg er. Jeg har et indre 
legebarn. Det vil jeg have lov til. Her er det 
mig der bestemmer.”

”Hvis vi virkelig giver os selv lov til at se 
indad og reflektere over ”hvis jeg var tre 
forskellige farver, hvilke farver er jeg så? 
Hvad er min personlige farvepalet? Hvis 
jeg var en historisk tidsalder, hvilken ville 
det være?” Når man ser film, så lægge mær-
ke til forskellige tidsepoker. Hvornår sker 
der noget særligt indeni én. Hvornår bliver 
man mest berørt, hvornår bliver man mest 
nysgerrig på scenografien i filmen. Det 
gælder om at udforske sine egne ”likes” og 
”dislikes”.”

Eget værelse
”Man skal blæse på de der regler. Jeg sy-
nes, at vi skal udfordre vore vaner omkring  
indretning. I mange år har min kæreste 
og jeg f.eks. fravalgt at have en stue, så vi 
kunne have hver vores værelse. Så har der 
ikke altid været plads til, at vi kunne have 
en stue med hjørnesofa, sofabord og alt 
det der. Vi har faktisk ikke savnet det. Vi 
har haft et køkken, hvor vi kunne sidde og 

“Entreen er det første indtryk du får, når du træder ind 
i dit hjem. Den oplevelse kan påvirke dit energi-niveau 
og dit selvværd. Forsøg derfor at lave en indbydende og 
energi-opløftende entré.”
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”Jeg er sikker på, at man godt kan 
finde noget, begge parter kan lide. Et 
fælles sprog. Når man elsker hinanden 
og har valgt at leve sammen, så må der 
jo være noget ved hinanden, som man 
godt kan lide. Vi er bare rigtig gode til 
at have fokus på det, vi ikke kan lide. 
Det, vi ikke er enige om. Også når 
det gælder indretning. Det er der, det 
går i hårdknude for rigtig mange par, 
når de skal indrette deres fælles bolig. 
Mange holder fokus på den ene ting, 
de ikke kan blive enige om, i stedet for 
at prøve at lave en liste over det, som 
de begge to godt kan lide, og det de 
faktisk er enige om.” 

”Når det gælder den fælles boligind-
retning, må man spørge sig selv og 
hinanden: ”Hvordan kan vi sammen 
skabe det, som vi ubevidst bliver næ-
ret af?” Uanset hvad, så vil der være 
nogle grundlæggende, universelle 
faktorer, som gør, at vi som menne-
sker synes, at rummet er rart at være 

interview

spise. Nogle gange bliver man nødt 
til at spørge ind til, hvilke behov har 
jeg som person, hvilke behov har vi 
her i vores familie? Hvordan kan vi 
få det ind i vores indretning? Også 
selv om man normalt gør noget 
andet. Så skal man turde sige, nej, 
sådan gør vi her, og det trives jeg 
med.” 

”Det kan godt være, at man væl-
ger at have hver sit soveværelse, og 
veninderne tænker, at I er ved at 
blive skilt. Men nej, faktisk ikke, 
tværtimod så er det for ikke at blive 
det. Når vi som børn har vores eget 
værelse, hvorfor er det så, at vi som 
voksne lige pludselig ikke skal have 
det? Det er jo ikke, fordi vi er blevet 
mere medgørlige. Tværtimod. Vi 
bliver mere og mere stive, jo ældre 
vi bliver. Som regel. Fordi vi lærer 
os selv bedre at kende og ved, hvad 
vi vil og ikke vil.”  
”Det er vigtigt at værdsætte det at 
have sit eget værelse og virkelig 
forsøge at få det på en eller anden 
måde. Vi må have nogle steder i 
hjemmet, hvor vi ikke behøver at gå 
på kompromis. Det er  vigtigt, at jeg 
har et sted, der gør mig glad. Et sted 
hvor jeg kan trække mig tilbage. 
Det gælder om at finde en balance 
i det.”

”Jeg er meget inspireret af Konge-
huset. Der har dronningen og prin-
sen altid deres eget værelse. Selv på 
Kongeskibet Dannebrog har dron-
ningen sit eget værelse, hvor hun 
kan opholde sig og forberede sig 
på de ting, hun skal. Kongehuset er 
den ypperste metafor på, at man er 
nødt til at tage sig selv og sin vær-
dighed alvorligt, ellers kan Dron-
ningen ikke gå ud og gøre det, hun 
skal. ”

De fælles rum
Eget værelse eller ej, så er der jo 
også rum, der er fælles, når man 
bor sammen. Når folk flytter sam-

men, ser man ofte, at den bolig, de 
indretter sammen, er et kompro-
mis. Der er lidt af dit og lidt af mit, 
men ikke rigtig noget, der for alvor 
udtrykker parret.

”Jeg tror simpelthen ikke på kom-
promisser. De gør ikke sjælen glad. 
Den er født til at udleve det ultima-
tive potentiale. Kompromis må være 
noget menneskene selv har fundet 
på for ikke at gøre det, de egentlig 
drømmer om. Men det gør os ikke 
glade. Og der går vi ind og ødelæg-
ger noget af den energi, som parfor-
holdet potentielt set er fyldt af. Et-
hvert forhold er fyldt af at ville det 
ypperste, vi er glade, det er derfor, vi 
flytter sammen. Med kompromisser 
skærer man en hæl og hugger en tå. 
Så sidder der to ”handicappede” 
mennesker, som forekommer enige, 
men som i virkeligheden har solgt 
ud af sig selv, og så siver passionen 
lige så stille ud af os og af parfor-
holdet. 

”Det nytter ikke. Derfor må vi have 
nogle steder i vores hjem, hvor vi 
ikke behøver at indgå kompromis-
ser. Når vi har det, er det slet ikke 
nødvendigt at gå på kompromis i 
de andre rum. Jeg vil hellere kalde 
det at rumme den anden. I et par-
forhold skal man jo også kunne 
rumme hinanden. Det er en del af 
kærligheden. ”Love is space”. Hvor 
vigtigt er det? Jeg har da også nogle 
ting, som min kæreste insisterer på, 
ofte af nogle funktionelle og prak-
tiske årsager, som mænd godt kan 
lide. Let go. So what. Hvor vigtigt 
er det egentligt? Det kan jo også 
blive et billede på, hvor meget jeg 
rummer den anden. Kærlighed er 
også at elske det uelskelige nogen 
gange. Kærlighed kan også være at 
rumme de ting, som du ikke synes 
om. Kig på det fra hjertet i stedet 
for at fordømme: ”Det der betyder 
meget for ham. Hvis det gør ham 
glad, så gør det mig glad.” 

“God energi i dit hjem handler ikke om at følge en bestemt stil, men tværti-
mod om at udtrykke din unikke personlighed. At omgive dig med ting, du 
elsker, og som giver “mening” for dig, siger Ranvita.”

Vil du vide mere?
Vil du vide mere om bevidst bolig-
indretning, kan du besøge Ranvita 
la Cours hjemmeside www.ran-
vita.com eller læse bogen ”Elsk 
dit hjem fra a til å” fra Nyt Nordisk 
Forlag Arnold Busck.

Dit hjem er et spejl af dig og dit liv. Men de fleste 
hjem afspejler ikke vores inderste sjæl - og derfor 
kan vi ende med at føle os hjemløse i vores eget 
hjem.

“Dit hjem er en refleksion af dig 
selv. Prøv at skab nogle omgivelser, 
som nærer både din sjæl og dit øje.”
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i. Som i Feng Shui, hvor man arbejder 
med de fem elementer: Hvis et rum 
er godt balanceret i forhold til de fem  
elementer og yin og yang, så vil alle føle, 
at det er et rart rum at være i. Det kan 
godt være, at der så er nogle ting, man 
ikke er så vild med. Men det gør ikke 
noget. Her er det helheden, der funge-
rer.”

Universelle faktorer i 
bevidst boligindretning
Hvilke universelle faktorer bliver vi 
ellers påvirket af? Og hvordan tager 
man hensyn til dem i sin indretning? 
”F.eks. Livmoder-princippet, som jeg 
beskriver i bogen. Jeg er overbevist om, 
at fra det øjeblik vi bliver født, forsøger 
vi at genskabe vores ”første hjem”; dét, 
vi oplevede inde i mors mave. Her var 
nemlig ekstremt komfortabelt, varmt, 
blødt og nærende. Derfor skal vores 
hjem også opfylde disse kvaliteter. Det 
skal være fuldt af bløde ting, både i vo-
res valg af materialer og former. Det 
skal nære os fysisk og åndeligt. Det skal 
rumme charme og sjæl - og afspejle vo-
res sande jeg.” 

”Et andet universelt princip er princip-
pet om powerspottet i et rum, som du 
skal vælge til centrale placeringer som 
f.eks. skrivebordet og sengen. Ofte kan 
folk ikke forstå, at ingen gider sidde i 
den nye lækre sofa eller sover dårligt i 
deres ellers gode seng, men så er det ofte, 
fordi de er placeret forkert i forhold til, 
hvordan energierne opererer i  et rum. 
Powerspottet er det sted i rummet, hvor 
du har en fast væg bag dig og udsyn til 
alle rummets døre og vinduer. Det kal-
des også ”the commanding view”. Her 
har du overblikket over rummet, og de 
energier der kommer dig i møde, og det 
skaber ubevidst en tryghed, en følelse af 
at hvile godt i dig selv. Derfor sover du 
bedre og dybere, og arbejder mere kon-
centreret i powerspottet.”

”Vi reagerer ubevidst på alle skarpe kan-
ter, fordi de sender en hård ”laserstråle-
agtig” energi. Sidder vi f.eks. med sådan 

interview

Ranvita la Cour, 42, forfatter til 
bogen “Elsk Dit Hjem”. Ranvita hol-
der kurser og foredarg om bevidst 
boligindretning og kunsten at skabe 
hjem, der rummer sjæl og udtrykker 
dit sande jeg. 
Se mere på: www.ranvita.com

en kant fra et møbel eller arkitek-
turen bag os, kan vi få ondt i de 
dele af kroppen, som det rammer, 
fordi dette punkt simpelthen bli-
ver energimæssigt overbelastet.”

”Fra farvepsykologien ved vi, at vi 
mennesker reagerer både fysisk og 
psykisk på bestemte farver - uan-
set om vi er bevidst om det eller 
ej. Det er altså nogle faktorer, som 
vi alle er underlagt, uanset om vi 
lægger mærke til det eller ej.”
 

Start i det små
Hvordan griber man bevidst bo-
ligindretning an, hvis man nu har 
læst med hertil og er nysgerrig på 
at prøve det af selv?

”Start i det små. Læs hvad du kan 
om emnet. Gå til nogle foredrag. 
Lad dig inspirere. Så det bliver en 
organisk og naturlig proces. Det 
skal være sjovt og ikke føles som 
endnu en pligt på ’to do’ listen. 
Tværtimod er mit budskab, at du 
skal gøre mere af det, du selv bare 
har lyst til at gøre. Bevidst bolig-
indretning kan være en vej derhen 
til, hvor du kan lære det ”selv” at 
kende, som fremover skal indrette 
dit hjem.” 

”Ofte er det nok at flytte rundt 
på det, du allerede har. Foran-
dring fryder, siger man, og det er 

virkelig sandt. Start med at kigge 
på hver eneste ting og spørg dig 
selv; ”Giver denne ting mig god 
energi? Gør den mig glad? Tilfø-
rer den noget positivt til mit liv? 
Hvis du ikke kan svare ja, så skil 
dig af med den ting. At rydde ud i 
gammelt ragelse er absolut et godt 
sted at starte. For ellers er alle dine 
forskønnelsestiltag ikke til megen 
nytte. Hvem vil se det nye smukke 
tapet eller den nye farve på væg-
gen, hvis det blot er baggrund for 
en masse gamle, grimme møbler 
eller rod? Så langt hen ad vejen er 
det ganske gratis.”

”Dernæst skal du lære dig selv bed-
re at kende, så du fremover kun 
lukker ting ind i familien, som gør 
dig ”glad i låget”. At turde vælge 
noget som måske ikke lige er tren-
dy eller comme-il-faut, men bare 
fordi DU elsker det! Min bog kun-
ne lige så godt have heddet ’Elsk 
dit hjem, elsk dig selv!’”

Alle fotos er fra bogen “Elsk dit 
hjem, fra A til Å”. Nyt Nordisk 
Forlag Arnold Busck. ( 256 sider, 
rigt illustreret, vejl. pris 298,- 
kr.) Bogen udkommer snart som 
lydbog

Hvad afspejler rummet?

Køkkenet
Økonomi, symbolet for velstand, at 
kunne brødføde sig selv og andre. Det 
er der, vi tager næring til os. Hvor meget 
værdsætter jeg mig selv? Hvad har jeg 
i mit køkken? Hvilken kvalitet er det? Er 
der nok? 

Stuen
Hjemmets sociale samlingspunkt.

Soveværelset
Siger noget om, hvor godt du sover. Det 
er her, du henter din livsenergi. Det er 
samtidig en metafor på kærlighedslivet.

Entreen
Siger noget om energiniveauet i boligen. 
Ens sociale renommé.

Arbejdsværelset
Et mikrokosmos af din karriere og dit 
arbejdsliv.

Badeværelset
Afspejler dit selvbillede, dit grundlæg-
gende selvværd.

”At skabe et hjem er en dybt personlig 

ting, som kun én person kan gøre, nem-

lig dig selv. Til gengæld kræver det, at 

dette ”selv” virkelig er – sig selv”




