
Stihiju interjeri  

Mājas iekārtošana izmantojot izpratni par stihijām (elementiem). 

Austrumu pasaulē interjerus iekārto balstoties uz izpratni par 5 stihijām (uguns, zemes, 

metāla, ūdens un koka. Katram gadalaikam atbilst kāda no stihijām – vasarai uguns, atvasarai 

zeme, rudenim metāls, ziemai - ūdens un pavasarim – koks.  Stihijas seko viena otrai tāpat kā 

gadalaiki. Katrai stihijai atbilst kāda no debess pusēm. Piem. Ja telpa atrodas dienvidu pusē, 

tad valdošā stihija ir uguns. Visstiprāk uguns stihija izpaužas vasarā, saulgriežu laikā, dienas 

vidū. Shēmā norādīts, kā stihijas mainās diennakts laikā. Nakts vidus ir ūdens stihijas laiks, 

rīts atbilst pavasarim un koka stihijai, diena – uguns stihijai, pēcpusdiena –zemei, bet vakars 

metāla stihijai. Gada laikā aplūkosim visas debess puses un stihijas. Lai iegūtu harmonisku 

vidi visam jābūt līdzsvarā - ja ārā valda ūdens (pie mums sniega un ledus) stihija, tad cilvēkam 

nepieciešamā uguns jāsaņem mājas. Cilvēki iekārtojot savu māju intuitīvi tiecas to iekārtot 

tā, lai tajā justos labi. Ziemā mēs vēlamies siltu māju, bet vasarā gribam ēnā paslēpties no 

svelmes. Austrumu pasaulē uzskata, ka cilvēkam nepieciešamas visas stihijas, bet no to 

harmoniskas mijiedarbības atkarīga gan veiksme, gan veselība un laime.  

 

Atšķirības starp rietumu un austrumu krāsu apli 

Rietumu pasaulē krāsu aplī krāsas sakārtotas loģiskā secībā – trīs 

pamatkrāsas-sarkana, zila un dzeltena tiek sajaukta kopā un veidojas papildkrāsas -zaļa, 

oranža un violeta. Jaucot šīs krāsas ar melnu un baltu un pašas savā starpā var iegūt jebkuru 

toni. Sarkanajai krāsai pretējā krāsa ir zaļā un tas nozīmē, ka šīs krāsas viena otrai ir 

pretkrāsas. Pretkrāsas tādā ziņā, ka sarkanā ir pamatkrāsa, ko nav iespējams sajaukt ne no 

vienas citas, bet zaļā ir dzeltenās un zilās sajaukums. Tātad zaļā krāsa papildina sarkano un 

abas kopā tās veido salikumu, kurā ietilpst visas trīs pamatkrāsas. 



 

Tēlainajā austrumu pasaulē krāsas netiek jauktas mehāniski, bet mainās saskaņā ar dabas 

ritmiem. Kad koks ir izaudzis un karstā saulē sakarsis, tas uzliesmo un rodas uguns. Tātad no 

zaļas krāsas rodas sarkana. Kad uguns ir izdegusi tā pārvēršas par pelniem un zemi (brūna 

krāsa). No zemes izrok metālu un tas ir sudrabots, balts vai melns. No metāla rodas ūdens, 

tas kondensējas uz metāla virsmas (zila krāsa). No ūdens savukārt pavasarī sāk augt un zaļot 

koki (zaļa krāsa),kas pieaug, izdzer visu ūdeni, tad izkalst un atkal sāk degt. 


