
 شویی فنگ و داخلی دکوراسیون
 

 خانه. اندازید جریان به را مثبت های انرژی و كنید اصالح را خانه داخلی فضای شویی فنگ كمك شوییبه فنگ و داخلی دکوراسیون

 ایجاد برای محیط چیدمان هنر( آب و باد معنای به لغت در) شویی فنگ.بود خواهد نشاط و آرامش آسایش، مظهر پس این از شما

 تجربه مورد بارها پیش سال هزار چند از شویی فنگ اصول. اند كرده احاطه را ما كه است هایی انرژی میان بهتر هماهنگی و تعادل

 عنصر پنج میان تعادل ایجاد با شویی فنگ نظر از.دارد مطابقت ما مدرن های خانه و پراضطراب های زندگی با هنوز و گرفته قرار

 ها مكان حیاتی انرژی تقویت با و كرد ایجاد را مكان یك انرژی تغییر برای الزم نظم توان می( آب و آهن خاك، آتش، چوب،) بنیادی

 می جهت آنها به و سازیم می آزاد را راكد انرژی های توده كه زمانی. شد مخرب امواج و منفی های انرژی نشر از مانع «چی»

 برای... )داریم بیشتری نفس به اعتماد همچنین و آسودگی آرامش، احساس كه یابیم درمی یابند جریان شدن محصور بدون تا دهیم

 و یین» مكمل حال عین در و متضاد نیروی دو برای همچنین شویی فنگ( نمایید مراجعه نوروز ویژه نخست بخش به یادآوری

 جریان ما وجود در همچنین و محیط در كه هستند حیاتی انرژی مبدا اصل دو این شویی فنگ نظر از. است قائل اساسی نقش «یانگ

 می انجام ما پیرامون محیط در را عمل همین شویی فنگ بخشد، می بهبود بدن در را انرژی جریان سوزنی طب كه همانگونه. دارند

 است ممكن.یابند جریان تر راحت مثبت های انرژی كه كنیم اصالح روشی به را خود خانه دكوراسیون است بهتر شاید بنابراین.دهد

 به و كرده استفاده شویی فنگ از جزئیات بهبود و اصالح برای توانید می اما باشید راضی كامالا  خود خانه در نظم طراحی از شما

 فنگ پیچیده اصول و ها خم و پیچ به شدن وارد به نیاز بدون كه است این بر سعی نوشتار این در.یابید دست تری مطلوب نتایج

 مكان به را خانه مثبت، های انرژی ساختن جاری با و كرده ساماندهی را خانه داخلی دكوراسیون عملی، راهكارهای ارائه با شویی،

 كارگیری به در كه باشید مراقب البته پردازیم، می خانه مختلف های بخش بررسی به ابتدا پس. سازیم تبدیل روح و جسم سالمت

 تغییر سپس و ارزیابی را آن اثر خانه، شویی فنگ در تغییر هر انجام از پس و كنید عمل حوصله و صبر با شویی فنگ اصول

 در شویی فنگ كلی اصل پنج.نكنید عمل است رسیده جادو چوب به تازه كه جادوگری مانند ها چینی قول به. كنید شروع را دیگری

 :از عبارتند زمینه این

 الزم كنید می فكر كه برید كار به هایی اتاق در فقط را اصول این. شود اجرا مو موبه آن قواعد كه كند نمی توصیه شویی فنگ -۱

 را استفاده بی و خراب شكسته، وسیله هر -۳.نیست خانه لوازم به چین ساخت اشیای كردن اضافه شویی فنگ كارگیری به -۲. است

 كمدهایتان در آید نمی خوشتان آنها از كه را وسایلی و هدایا -۴.باشید داشته را آن مجدد تعمیر یا نریختن دور شهامت و كنید بازبینی

 و كنید تهویه را هوا بپرهیزید، نظمی بی از -۵.كنند می اشغال را شما جای بیهوه كه است این دارند كه ضرری كمترین. نكنید انبار

 شویی فنگ:  كه شود می یادآوری دیگر بار یك باالخره و.یابد جریان آزادانه مثبت انرژی تا كنید نظافت را خانه مرتب طور به

 جادو نیست، ای دوره و زودگذر روشی نیست، روحی تمرین و مدیتیشن نیست، باستان چین های پرستی موهوم و خرافات از پیروی

 سبك انواع با كه روزمره زندگی در تعادل و آرامش نشاط، افزایش برای ملموس و پذیر انعطاف ساده، است هنری نیست،بلكه هم

 .دارد سازگاری دكوراسیون های

 خانه ورودی •

 می خارج و داخل ها انرژی و افراد كه است مكان این در. است شما نرم و گرم آشیانه و بیرون دنیای مابین ارتباطی فضای ورودی،

 بالفاصله در از ورود از پس( ها مكان حیاتی انرژی) «چی» انرژی زیرا است خانه دهانه ورودی، در شویی، فنگ نظر از. شوند

 .یابد می جریان اشخاص زندگی در و شده پراكنده ها اتاق تمام در

 مفید های توصیه•

 اشیای نگهداری محل و انبار به نباید را خانه اصلی ورودی. است الزامی مسكونی مجتمع و خانه هر اصلی ورودی به ویژه توجه

 كف پوشش كیفیت در دقت. باشند برخوردار كافی عرض از و روشن باید ساختمان راهروی و ها پله راه آسانسور،.كرد تبدیل اضافی

 تا باشد خلوت و روشن وسیع، امكان حد تا باید نیز داخلی ورودی.است مهم بسیار آنها روشنایی نوع و دیوارها پوشش راهروها،

 در لباس كردن آویزان برای آویز رخت گذاردن از بنابراین.كند حركت آزادانه و شود وارد شدن محصور بدون بتواند «چی» انرژی

 جاكفشی در ترتیب همین به نیز ها كفش. دهید جای كار این مخصوص گنجه یا كمد داخل را آنها اینكه مگر كنید خودداری فضا این

. شد خواهد مشكل دچار خانه مختلف های بخش به شدن داخل برای «چی» انرژی است تاریك و كوچك شما ورودی اگر.شوند چیده



 افزایش باعث كوچك های كریستال با لوستر یك نصب امكان صورت در. باشد برخوردار كافی روشنایی از باید مكان این زیرا

 كوچك های نورافكن یا هالوژن های المپ از ندارد سازگاری شما دكوراسیون سبك با كار این اگر اما شود می مفید و مثبت «چی»

 روشن ها چراغ زمستان در ویژه به ها شب است بهتر. نمایید پخش ورودی چهارگوشه به را نور و نمایید استفاده چندجهته

 و كنید انتخاب استقبال مكان این دیوارهای برای درخشانی و روشن رنگ برسد نظر به تر روشن و بزرگتر ورودی اینكه برای.باشند

 این در بزرگ آینه یك است كوچك ورودی اگر.شود می بازتر و آزادتر فضا این باشد كمتر اثاثیه هرچه باشید داشته توجه هم باز

 را مثبت های انرژی كار این شویی فنگ نظر از زیرا ندهید قرار ورودی در جلوی را آینه كه باشید مراقب ولی كنید نصب مكان

 خواهد تحلیل و شده آنجا وارد «چی» زیرا گیرند قرار ورودی در روی روبه نباید بهداشتی های سرویس در.فرستد می بازپس

 صورت این در است، ورودی در روی روبه شما خواب اتاق اگر. باشند ورودی در روی روبه نباید نیز آشپزخانه و خواب اتاق.رفت

 احساس مدام است ممكن نیز آشپزخانه مورد در.است دید معرض در بسیار شما اتاق زیرا كرد نخواهید امنیت احساس ناخودآگاه

 شود پهن نرمی فرش ورودی در مقابل شود می توصیه.باشد ورودی در روی روبه نشیمن اتاق است بهتر عوض در. كنید گرسنگی

 مناسبی محل ورودی در روی روبه دیوار.بود خواهد مناسبی وسیله آن روی طرحدار گلدان و كنسول یك گذاردن امكان صورت در و

 .است مذهبی نمادهای و دعاها نصب برای
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ی را از و مریض شانس را به خود نزدیک کنید و استرس ، ناراحتی به کمک سبک فنگ شوئی سالمت ، آرامش ، ثروت ، بخت و

اشتباه نشود ، فنگ شوئی خرافات ، جادوگری و از این قبیل چیزها نیست بلکه یک روش باستانی چینی است که خود دور کنید . 

 دارد .ون منزل تاکید و تمرکز چیدمان و دکوراسیامروزه بطور علمی بر روی 

 

 آورند مي رفاه خود با که هایي رنگ

 

. است خانه محیط به پول و ثروت رفاه، جذب براي قدم اولین یشمي سبز و قرمز بنفش، هاي رنگ با خانه دیوارهاي آمیزي رنگ

 حرکت به تواند مي یشمي سبز و بنفش قرمز، رنگ به بلورهایي و نورپردازی از استفاده حتي و فرش مان،مبل دکوري، اشیاي انتخاب

 منجر خانه در رفاهي امکانات و پول گردش جریان و حرکت افزایش به حتی حرکت این و كند  کمک خانه در رفاهي هاي انرژي

 .بگیرید بهره تان خانه شرقي جنوب گوشه در اشیا این از است کافي تنها. شود مي

 

 نکنید فراموش را ثروت نمادهاي

 

 ها چیني. است منزل در ثروت نمادهاي دادن قرار دهد، افزایش خانه در را پولسازي هاي انرژي تواند مي که هایي شیوه از دیگر یکي

 خانه فضاي در ماهي مجسمه و طالیي کوچک هاي مجسمه سکه، ظرف مثل شویي فنگ ثروت نمادهاي از یکي اگر که باورند این بر

 .باشد خانه محیط به رفاه و سرمایه جذب و خالقانه تفکر افزایش در زیادي تاثیر تواند مي بگیرد قرار

 

 شوید ثروتمند گرایي طبیعت با

 

 همین اساس بر ها چیني اغلب. است خانه به رفاه و پول جذب هاي روش از دیگر یکي خانه فضاي در کوچک نماهاي آب دادن قرار

 است خانه در ثروت جذب جاودانه نمادهاي از یکي روان آب معتقدند آنها. دهند مي قرار را کوچک نمایي آب شان خانه محیط در باور

 باور ها چیني نما، آب بر عالوه. کند هدایت آسایش و رفاه جذب سمت به را خانواده اعضاي کارهاي و ها فعالیت روند تواند مي و

 .است خانه در بامبو گیاه از استفاده آن و دارند دیگري



 

 

 

  دونده های اسب جادوي

 

 آنها توجه و است خانواده اعضاي گذر محل که محلي در دونده هاي اسب از اي مجسمه قراردادن یا دونده هاي اسب از تابلویي نصب

 رفاه و سرمایه بیشتر جذب و بیشتر درآمد کسب براي خانواده اعضاي خالقیت و انرژي افزایش به تواند مي کند، مي جلب خود به را

 یا دونده اسب تابلوي عزیزانشان به دادن هدیه براي دارند که مختلفي هاي مناسبت در ها چیني تا شود مي موجب مسئله همین. باشد موثر

  .کنند مي انتخاب را دونده هاي اسب مجسمه

 

  قرمز ماهي 8 با دارایي افزایش

 

 آکواریوم یک اگر ها چیني باور به. باشد موثر کار براي سرمایه جذب در تواند مي نیز خانه شرقي جنوب ضلع در آکواریوم دادن قرار

 و رفاه بر عالوه توانید مي دهید قرار آکواریوم درون سیاه گلدفیش ماهي یک عالوه به طالیي یا نارنجي قرمز، ماهي 8 آن در که

 داشته خانه در را ماهي 9 این که صورتي در کنند مي تصور ها چیني. کنید جذب خود خانه سمت به نیز را کامیابي و شادکامي ثروت،

 هاي انرژي ترتیب این به و کند مي قرباني را خود سیاه فیش گلد ماهي بیاید آنها سمت به منفي انرژي یا پولي بي شکست، اگر باشند

 .ماند مي برقرار خانه در همچنان پول جذب

 

 انرژي پر زیورآالت

 

 و زیبا زیورآالت این مجموعه کنیم مي توصیه شما به کنید مي مراقبت کریستالي هاي ظرف یا زیورآالت جواهر، از خانه در اگـــر

 را خود هاي ظرف ویترین توانید مي بنابراین دهید، قرار خانه شرقي جنوب ضلع در معروفند رفاه و چي انرژي جاذب به که را جذاب

 کمک شما به فضایي چنین در گرفتن قرار. کنید کمک منزل در چي گردش جریان و تجمع به ترتیب این به تا دهید قرار ناحیه این در

  .شود پیشنهاد شما به بیشتري پولساز هاي پروژه نزدیک، آینده در کاري هاي پیشرفت تجربه، و کار روند بهبود بر عالوه تا کند مي

 

 نکنید تلنبار را ها زباله

 

 در رفاه و ثروت چي، انرژي گردش جریان در اختالل موجب منزل در ها زباله داشتن نگه که است این چین مردم باورهاي از یکي

 نکنید، منتقل خانه از خارج به را آنها و دارید نگه منزل در ساعت 42 از بیش را ها زباله اگر باورند این بر آنها. شود مي منزل

 9 ساعت راس شب هر زیادي وسواس و انضباط با ها چیني که است دلیل همین به. شوید مي ها انرژي تمرکز رفتن بین از موجب

 .کنند نمي تعلل کار این در وجه هیچ به و کنند مي خارج منزل از را ها زباله

 



 

 

 بشناسید را ثروت رفتن هدر هاي تکنیک

 

 آنکه بر عالوه چین مردم شود، مي خانواده از رفاه و پول ثروت، شدن دور موجب که دارد وجود باورهایي شویي فنگ قوانین میان در

 شوند مي نیز ها انرژي این دفع موجب که باورهایي از بندند مي کار به شان روزمره زندگي در را ثروت انرژي جذب هاي تکنیک

 موجب آب کردن چکه معتقدند ها چیني. است حمام و آشپزخانه در خانه خراب شیرهاي کردن چکه باورها این از یکي. کنند مي پرهیز

 .دهد قرار تاثیر تحت را ثروت جذب میزان تواند مي مسئله این و شود مي آب قبض مبلغ رفتن باال و آب رفتن هدر

 

 کنید پرهیز خشک هاي گل داشتن نگه از

 

 در زیادي تاثیر تواند مي ها چیني باور به که است قواعدي از دیگر یکي مصنوعي هاي گل یا خشک گل با ها اتاق تزئین از پرهیز

 نگهداشتن به اعتقادي و کنند نمي نگهداري خشک هاي گل از هرگز ها چیني رو این از. باشد داشته رفاه و ثروت سرمایه، نشدن  جذب

  .ندارند یادگاري عنوان به ها گل

 

 بریزید دور را انگیزها غم

 

. است ثروت جذب شویي فنگ هاي تکنیک از دیگر یکي نیز اندازند مي غمگین خاطرات یاد را انسان که هایي یادگاري ریختن دور

 گردش جریان در تواند مي اندازد، مي زندگي هاي شکست و انگیز غم خاطرات یاد به را ما که هایي عکس و  اشیا معتقدند ها چیني

 خاطرات یاد به را آنها که را هایي عکس حتي ها چیني رو این از. شود ثروت جذب مانع و بگذارد اثر ثروت و سرمایه جذب و انرژي

 هرگز کنند مي یادآوري آنها به را تحصیلي یا کاري پروژه یک در شکست یا طالق یادآوري که هایي عکس مثل اندازند مي انگیز غم

 .دارند نمي نگه

 

 

 سوز پول خرابکارهای

 

 را ها انرژي از زیادي بخش سوز نیمه و خراب الکترونیکي وسایل. کنید اقدام آن تعمیر براي حتما دارید خرابی برقي وسیله اگر

 سشوار و خراب رادیوي اگر پس. برند مي بین از سرمایه و ثروت شادي، جذب براي را ها انرژي تمرکز و کند مي خود صرف

 تا بریزید دور را شده استفاده هاي باتري و خراب هاي ساعت سوخته، هاي المپ و کنید اقدام زودتر آنها تعمیر براي دارید سوز نیمه

 .کنید جذب بیشتر و بهتر را ثروت هاي انرژي

 شویی فنگ در ثروت و برکت نمادهای



  

، دارند دهان در ای سکه کدام هر که نمادهایی با ظاهر مجسمه ماهی ، اژدها و دیگر حیوانات وجود دارد    شویی فنگ فرهنگ در

 .میبرند بکار ها مغازه پیشخوان یا منازل در را این مجسمه ها

  

 .میکنند قبلی سکه جایگزین را دیگر ای سکه و میدارند بر خود جیب یا کیف برکت بعنوان است نماد دهان در که ای سکه افراد

  

 خود اطرافیان به دهی برکت بعنوان ای سکه میرود یمن خوش مسافرتی به که فردی اغلب و است رسم هم ما کشور در عمل این

 .میدهد

 

 شویی فنگ در تولد عنصر

  

 و خصوصیات ادامه در سپس و آورید بدست را تولدتان سال عنصر شویی فنگ در اقبال و شانس اعداد بخش به مراجعه با ابتدا

 .نمائید مشاهده را عنصرتان به مربوط نکات

  

 و انگیز اشتیاق ، برانگیزاننده عنصر این حال عین در و است فهیم و بخش الهام ، فعال آتش عنصر( :  قرمز رنگ)  آتش عنصر

 .دارند تنوع به احتیاج خود زندگی در است آتش آنها عنصر که اشخاصی ، میشود محسوب زیرک

  

 با و محکم و میبرد لذت مسئولیت پذیرش از و است مهربان و وفادار ، صمیمی ، کردن تکیه قابل خاک( :  زرد رنگ)  خاک عنصر

 .میبرند لذت دیگران به کمک و رسیدگی از خاک عنصر با مرتبط های انسان ، کند می عمل ثبات

  

 با را عنصر این حال عین در و است مادی های موفقیت و نعمت وفور با مرتبط شک بدون فلز( :  طالیی ، سفید رنگ)  فلز عنصر

 وری بهره بیشترین و برده لذت ریزی برنامه از فلز عنصر دارای اشخاص ، میدانند ارتباط در نیز جزئیات به توجه و تفکر وضوح

 .میدهند نشان خود از آراسته و زیبا های محیط در را

  

 شمار به حساس و هوش تیز و است متعالی حکمت و ارتباطات ، اجتماعی های فعالیت با مرتبط آب( :  آبی ، سیاه رنگ)  آب عنصر

 .میبرند لذت یادگیری از و بوده مند عالقه عرفانی مسائل به آب عنصر با هایی انسان و میرود

  

 ، دارد ارتباط نیز رشد با عنصر این و است منعطف و خانواده طرفدار ، کننده تقویت ، خالق چوب( :  سبز رنگ)  چوب عنصر

 .میبرند لذت مشکالت با رویارویی از چوب عنصر با هایی انسان

 



 شویی فنگ نماد و طلسم 8

 شویی فنگ نماد و طلسم 8«  شویی فنگ«  کاردستی و تزیینات« اصلی صفحه

 

  

 شویی فنگ طلسم 8

  

 قرمز مربعی از متشکل و میشود دیده چینی رستورانهای و ها مغازه ، ها خانه بیشتر در طلسم این:  واژگون « (Fu) فوی « 1

 بسته نقش آن روی به واژگون صورت به طالیی یا سیاه مرکب با است بالندگی و شکوفایی معنای به که فو فوی واژه که است رنگ

 .میدهد بشارت و نوید را یمنی خوش نزول و رسیدن بصری نظر از ، است

  

 فضاها تمامی در که بوده هماهنگی و آرامش و خلوص معرف طلسم این:  یشم استادگل « (Yuhuasi) یوهوآسی طلسم « 2

 کاربرد نیز منفی شار یا شاچی سطحی اثرات کاهش برای طلسم این ، است نصب قابل هستند منفی اثرات دارای که آنهایی خصوصا

 .دارد

  

 .میشود استفاده منفی انرژی حاوی و بد قسمتهای در معموال طلسم این:  بال و نحوست دفع طلسم « 3

  

 یا جنب در خانه درون دیوار روی بر منفی نیروهای و پلید تاثیرات مقابل در خانه حفاظت برای طلسم این:  ورودی در طلسم « 4

 .میشود نصب ورودی در باالی

  

  

 شویی فنگ طلسم 8

  

 .میشود نصب خواب اتاقهای درهای خصوصا درها روی بر و شده تلقی یمن خوش طلسم این:  در طلسم « 5

  

 در آن از استفاده ، است محل این از منفی نیروهای کردن دور و آشپزخانه آرامش و امنیت حفظ طلسم این نقش:  آشپزخانه طلسم « 6

 .است رایج چینی های آشپزخانه از بسیاری

  

 اتاق در آن نصب و کنند می استفاده شب هنگام در اتاق از ها پلیدی راندن بیرون برای را طلسم این:  پلید ارواح دفع طلسم « 7

 .است رایج میترسند تاریکی از که نوجوانانی و کودکان خواب



  

 چین در کودکان ”خصوصا و مختلف افراد توسط خانه از غیبت یا مسافرت هنگام طلسم این از استفاده:  اقبال و امنیت طلسم«  8

 .است رایج

 

 شویی فنگ در تلفن کاربرد

  

 .کنید اسفاده مورد این در شویی فنگ پیشنهادات از کنید سعی بنابراین ، میباشد چی انرژی منابع ترین اصلی از تلفن

  

 .شود فعال تلفن اطراف انرژی میشود باعث کار این ، کنید انتخاب قرمز ترجیحا زیبا رنگ با ای پارچه تلفن زیر برای -

  

 .دارید نگه براق و تمیز همواره میدهید اهمیت کارتان به اینکه نشانه به را خود تلفن -

  

 هم به آن سیم کردن صحبت موقع که میشود باعث این ، میکنید صحبت سمت آن با که دهید قرار تان گوش همان سمت در را تلفن -

 .نریزد هم به میز و نپیچد

  

 توجه با و دوستانه دیگران با کردن صحبت هنگام تا دهید قرار تلفن نزدیک شده نوشته بخش شادی کلمات آن روی که کارت یک -

 .کنید صحبت

 

 موضوعات مرتبط با فنگ شویی :

 

  شویی فنگ

  شویی فنگ
 کردن پیدا برای و است چین در باستانی فن و فلسفه یک است، ( آب و باد معنای به که (風水 :چینی به) شویی فانگ  شویی فنگ

 دکوراسیون در شویی فنگ کاربرد انایر در شویی فنگ بازتاب  و ..   ساختمانهای در اشیا درست چیدمان و مناسب دکوراسیون

 منزل تزیین آموزش ، دکوراسیون    خانه تزیین آموزش    شویی فنگ آموزش     دکوراسیون   خانه چیدمان   شویی فنگ آموزش

 برای شویی فنگ های تکنیک    مربع ، پاکوا آیینه ، شاچی و چی ، منزل تزیین ، داخلی دکوراسیون ، خانه تزیین ، شویی فنگ ،

 جذب براي توان مي شویي فنگ هاي تکنیک کمک با که دارد وجــود بــاوري ها چیني میان در  یک ضرب المثل چینی :  ثروت جذب

 کوارتز کریستال شویی فنگ در ازدواج و عشق سمبل بهترین    رابطه و عشق برای شویی فنگ    و بخت و اقدام پول و ثروت

 آموزش     راست سمت در مجزا های اتاق در. شماست کار محل یا و خانه غربی شمال گوشه در رابطه و عشق. است صورتی

 فنگ طالیی نکته ده    شویی فنگ آموزش  نظم طراحی هنر و شویی فنگ  شویی فنگ آموزش    شویی فنگ سبک دکوراسیون 

 بر شویی فنگ کارشناسان. دارد آن آراستگی و وسایل چینش ،دخانه وضعیت با زیادی رابطه زندگی    زنانه نوع از خانه در شویی



 اصول   شویی فنگ اساس بر خواب اتاق طراحی برای نکته    دارد   نظم به اهمیتی خانواده کدبانوی که ای خانه در باورند این

 حال قواعد  ؟ چیست شویی فنگ - نظم طراحی هنر و شویی فنگ  شویي فنگ   شویي فنگ اساس بر خواب اتاق چیدمان طراحي

موضوع دکوراسیون  اینترنتی سایتهای و ها روزنامه ، مجالت از خیلی تیتر.  شنویم می زیاد را شویی فنگ واژه روزها این  خوش

  فنگ مثل   فنگ شویی است .

 

 


