
 

 

 

Ūdens stihijas telpa 

Kad rudens pagājis sākas ziema, kas iezīmē ūdens stihijas laiku. Tas ir laiks no novembra 

beigām līdz februārim, kad sākas jauns gads ar koka stihiju. Diennakts ritmā tās ir nakts 

stundas no deviņiem vakarā līdz trijiem naktī. Ūdens ir plūstoša stihija, kas mērenās devās 

dod visam dzīvību, bet pāri mēram rada plūdus un cunami. Ūdens simbolizē gudrību, 

elastību. No debess pusēm ūdens stihija atbilst ziemeļu virzienam. Visas ziemeļu puses telpas 

būs ūdens stihijas varā, tur prasīties prasās pēc kaut kā saulaina un silta. Toties dienvidu 

pusē ūdens trūks, tur vajadzētu ieviest kaut ko no zilganajiem toņiem. Tā kā mēs dzīvojam 

ziemeļu puslodē, mums ziemas ir garākas un ūdens stihijas pārsvars pār uguni ir izteiktāks. 

 

 

Ziemai raksturīgs interjers zilos toņos 

Ziemā mūs apņem ūdens, ūdens ir visapkārt, gan sniega un ledus formā, gan kā slapjdraņķis, 

kas izmērcē līdz pēdējai vīlītei. Kā ūdeni pieradināt un padarīt par interjera daļu? Ūdens 

stihijas interjeru raksturo zili toņi sākot no debess zila līdz pat tumši zilam. Šādā telpā labi 



iederēsies akvārijs, kurā lūkojoties var pilnībā relaksēties. Formas – visas plūstošās un 

noapaļotās, nekas ass vai kantains. Raksti paklājiem mainīgi, liektās formās. Arī visas stiklotās 

un spoguļu virsmas labi iederas šādā viesistabā. Ūdens stihijai atbilst ziema un nakts. Nakts 

ar zvaigžņotām debesīm, sapņu pasaule. Lūkojoties kā akvārijā lēni peld zivis, kā burbuļo 

ūdens var lieliski relaksēties uz mazliet pasapņot. 

 

Ūdens objekti telpās 

Lai radītu ūdens stihiju telpā var izmantot akvārijus, strūklakas, ūdens sienas un citus ūdens 

objektus. Dažkārt, liekas, ka nepieciešami nez kādi pārbūves darbi, bet tā nav. Ūdens 

objektam bieži vien pietiek ar aprites sūknīti – ūdens cirkulē uz riņķi un tikai laiku pa laikam 

jāpapildina. Ir iespējams iegādāties dažādas ūdens sienas –tās radīs patīkamu mikroklimatu 

telpās, kur ir putekļains un sauss gaiss. Ūdens urdzēšana lieliski nomierina nervus un relaksē, 

tādēļ to bieži izmanto spa centros. 



  

 

Ūdens sienas 

Vācu dizainers Stefans Ulrihs radījis šķidrās sienas Eltopo – virsma ir no izturīga materiāla, 

bet iekšpusē ir ūdens, kā ūdens matracī, siena ir mīksta, saglabā siltumu un ar labu skaņas 

izolāciju.  Pirmkārt, šādas sienas rada labu skaņas izolāciju un saglabā siltumu, otrkārt, tas 

atgādina Dalī un citu sirreālistu idejas, kad cietais kļūst mīksts un pasaule nav tāda, kādu 

esam pieraduši to redzēt. 

 

 

Attēli no www.thegoodlife.ru 
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