
Uguns stihijas interjers 

Šai stihijai ir raksturīga siltuma radīšana, došana. Saule, uguns, svece, gruzdošas ogles tās 

visas pārstāv uguns stihiju, tikai katra savā veidā. Uguni ģeometriski simbolizē trijstūris, visi 

konusi un piramīdas, dažādi ornamenti ar trijstūru rakstu.. No rakstura īpašībām uguns 

stihijai piedēvē augstsirdību, pieklājību un labdarību (kā saules starus, kas dod spēku visam 

dzīvajam) arī dusmas un rupjību – kā ugunsgrēku, ja karstuma ir par daudz. Tas pats princips 

būtu jāievēro arī telpās. Ja istaba būs karsta un vēl sarkana tā iedarbosies uz mūsu psihi nevis 

sildoši, bet uzbudinoši, kas var izpausties kā aizkaitināmība un dusmas. Bet mērenās devās kā 

akcenti noteikti šī krāsa radīs siltuma un mīlestības atmosfēru.  

Uguns stihiju raksturojošie elementi konkrētajā telpā: 

1. Uguns kamīnā; 

2. Sveces; 

3. Krāsas – no tumši sarkanas līdz oranžai; 

4. Trijstūri un konusi – lampu forma, paklāja raksts; 

5. Daudz saules gaismas. 

 

 

Kā kompensēt saules un siltuma trūkumu ziemā? 



Ziemā mēs cenšamies mājās sasildīties, lai kompensētu dabā valdošo aukstumu un ūdens 

bagātību. Telpas siltos toņos rada sajūtu, ka temperatūra ir augtāka nekā patiesībā. Sarkanā 

krāsa atbilst laikam ap Jāņiem, kad saule stāv visaugstāk un dienas ir visgarākās. Istabai 

uguns stihijā vajadzētu būt ar īstu uguni – kamīnu, vai vismaz svecēm, vēlams oranžām vai 

sarkanām. Arī sarkana vai oranža siena radīs siltu noskaņu. Ja nav kamīna, tad varētu būt 

kāds siltumu dodošs elements, krāsns, siltā grīda, sildītājs – radiatora vietā u.tml. Uguni 

noteikti vajadzētu ieviest vēsajās ziemeļu puses telpās, kur saulīte iespīd reti, tad telpa būs 

harmoniska.  

Varbūt piekārt pie sienas gleznu ar saulrietu? Varat nomainīt aizkarus uz oranžiem vai noklāt 

grīdu  mīkstu, sarkanu paklāju. Varbūt mazās meitas vēlme pēc rozā aizkariņiem pie gultas ir 

uguns elementa trūkums? 

 

 

Ar kādām krāsām kombinēt sarkano krāsu? Kas izskatīsies harmoniski? 

Tā kā uguns rodas sadegot kokam, tad tiek uzskatīts, ka koks rada uguni. Krāsas atbilst 

stihijām un pēc austrumu mācības koka stihijai atbilst zaļā krāsa. Tēlaini runājot - zaļa krāsa 

rada sarkanu. Līdz ar to ir pat ļoti labi, ja sarkanā interjerā ir kaut kas zaļš, jo uguns nevar 

rasties pati no sevis, tā rodas tikai kaut kam sadegot. Koka stihija rada uguni, kā māte bērnu 

vai pavasaris rada vasaru. Koka stihijas formas ir visas garās, vertikālās formas, toņi no ābolu 

zaļā līdz sūnu zaļajam un arī visi zilganzaļie toņi. Tie ir istabas augi vai tapetes ar augu, koku 

vai ziedu rakstu.  Konkrētājā attēlā koka stihiju pārstāv: 

1. Vertikālās žalūzijas zaļā krāsā; 

2. Augu motīvi mēbeļu audumā un uz sienas foto tapetē; 



3. Koka mēbeles; 

4. Istabas augi. 

 

Telpas novietojums pret debespusēm 

Paņemiet kompasu un novērtējiet uz kuru debespusi Jūsu mājās ir logi. Ja Jūsu viesistaba 

atrodas dienvidu pusē un ir ar lieliem logiem pa kuriem spoži iespīd saule, tad šī ir uguns 

stihijas telpa. Telpas dienvidu pusē tāpat jau ir siltas, pateicoties saules stariem, kas katru 

dienu iespīd pa logu. Šīs istabas noteikti nevajadzētu krāsot sarkanas vai oranžas! Visam 

jābūt līdzsvarā –savādāk karstās vasaras dienās Jūs jutīsieties šajās telpās slikti, uguns būs 

par daudz. Ja istaba būs karsta un vēl sarkana tā iedarbosies uz mūsu psihi nevis sildoši, bet 

uzbudinoši, kas var izpausties kā aizkaitināmība un dusmas. Bet mērenās devās kā akcenti 

noteikti sarkana krāsa radīs siltuma un mīlestības atmosfēru. Dienvidu puses viesistabu labāk 

iekārtot vēsos toņos, sarkano izmantojot tikai kā akcentu. 



Šajā vēsajā interjerā sarkanais, mīkstais paklājs ienes mājīgumu. 

 


