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Những lưu ý khi bài trí nước trong nhà [1]
Sự lưu thông của dòng nước trong phong thuỷ được xem là biểu tượng cho sự thịnh vượng và giàu có.
Để thu hút tài lộc vào nhà, bạn nên chú trọng cách bố trí hướng nước chảy vào nhà.

Nước có thể đem lại cảm giác bình yên và tĩnh lặng, rất hữu ích khi bạn cần thư giãn bên cuốn sách
sau một ngày làm việc mệt mỏi. Sự xuất hiện và âm thánh róc rách của tiếng nước chảy được cho là
có khả năng giúp tâm trí bạn thư giãn, cuốn theo mọi buồn phiền và giảm trạng thái căng cơ và đau
khớp xương của bạn. Được thư giãn sẽ làm bạn cảm thấy tràn đầy năng lương hơn.

Thực ra, nước đem lại nhiều điều hơn là cảm giác thư thái, nó là biểu tượng cuộc sống và là một yếu
tố rất quan trọng.

Trong phong thủy, nước tượng trưng cho sự giàu sang và thịnh vượng. Vị trí của nó trong phong thủy
là đặc biệt quan trọng. Để đạt được yêu cầu này, bạn có thể tự xây một công trình nước trong nhà
mình hoặc mua sẵn. Tuy nhiên, phải đảm bảo rằng nó đáp ứng các nguyên tắc phong thủy cụ thể
cho nhà bạn.

Cách bài trí nước hút tài lộc

Nơi nào nước chảy đến gọi là cửa trời, nước đến mà không thấy nguồn gọi là cửa trời mở. Nơi nước
chảy đi gọi là cửa đất, nơi không thấy nước chảy đi gọi là cửa đóng. Nước chảy đi tượng trưng cho
của cải, nếu cửa mở là của cải đến, cửa đóng thì của cải dùng không hết.

Vì vậy, nếu hướng nước chảy vào trong nhà, trước nhà có nước sẽ tự nhiên sinh của cải, sẽ mang đến
sự giàu có cho chủ nhân. Theo đó, nước từ trong nhà chảy ra ngoài sẽ mang đến những điều không
hay cho chủ nhà.

Nhà xây trên thế nước uốn lượn nhẹ nhàng sẽ giúp ngôi nhà dưỡng mộc. Ngược lại, nhà xây sát bên
những con sông lớn mà nước chảy xiết, thẳng tuột hoặc có những khúc cua quẹo gấp thì lại bất lợi
cho việc dưỡng mộc.

Theo lý thuyết, các vật dụng trang trí bằng nước thường được đặt ở hướng Đông, Đông nam hoặc
hướng Bắc trong nhà. Hướng Đông tượng trưng cho sức khỏe và gia đình. Hướng đông nam tượng
trưng cho sự thịnh vượng và sung túc, trong khi hướng Bắc đại diện cho sự nghiệp và đường đời của
bạn.
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Nếu bạn muốn tăng năng lượng tích cực trong nhà, bạn có thể thêm vào công trình trang trí bằng
nước vài viên đá phong thủy. Ngoài ra, nếu bạn mua loại đài phun nước có khả năng lưu thông các
loại tinh dầu nhất định vào trong không khí, nó cũng sẽ tăng gấp đôi năng lượng có lợi trong nhà.
Điều này cũng đồng nghĩa với sự giàu có và thịnh vượng hơn cho bạn và những người thân trong gia
đình.

Một lý do tuyệt vời khác để sử dụng đài phun nước trong trang trí nội thất là nó sẽ khuếch tán các ion
âm tích cực vào trong không khí. Rất nhiều môi trường nội thất hiện nay đang cần cải thiện chất
lượng không khí cũng như tăng thêm năng lượng tích cực.

Ngoài ra, những dòng nước nhẹ nhàng này cũng giúp cuốn đi những mệt mỏi, lo lắng, mang lại cảm
giác thư thái cho các thành viên trong gia đình.

Những kiêng kị cần tránh khi bài trí nước

Không nên thiết kế hồ nước và hòn non bộ ở trong nhà. Một hồ nước tù đọng trong nhà, lại đắp
những khối lô nhô như dãy núi, giữa hồ có vài hòn non bộ đứng lặng lẽ là một khung cảnh u ám.

Theo quan niệm phong thủy, sông hồ, núi non phải giao hòa với trời đất thì mới hợp lẽ tự nhiên. Vì
vậy, chỉ nên đặt hồ nước và hòn non bộ ở ngoài vườn hoặc ngoài sân. Hợp lý nhất là đặt ở góc sân
đúng theo các hướng chính Bắc, chính Đông, Đông Nam.

Đặc biệt tránh đặt nước ở hướng nam căn nhà. Đây là hướng có liên quan tới tên tuổi và danh tiếng
của bạn. Yếu tố năng lượng tương đương với nó là lửa. Lửa và nước luôn khắc nhau, nên nếu đặt nước
ở hướng nam sẽ tạo ra năng lượng tiêu cực, được biết với cái tên "Sát". Theo các chuyên gia phong
thủy, yếu tố Sát sẽ đem tới vận xui cho bạn và người thân trong gia đình.

Không nên trang trí nước trong phòng ngủ, bất kể là hướng nào. Các chuyên gia cho biết, yếu tố
nước mang đến nguồn năng lượng tiêu cực trong phòng ngủ gây ra những lo lắng, bất ổn về tâm lý
cho chủ nhân căn phòng. Vì thế, nó không được khuyến khích đặt trong phòng ngủ.

(Theo Xzone)
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