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Phong thủy đầu giường và những điều cấm kỵ

Danh bạ website

Điều cấm kỵ 1:
Đầu giường ko kê sát vào đâu cả: con người cảm thấy luôn cô đơn, trống trải. Nếu đầu giường của bạn ko kê sát vào tường hoặc
tủ áo quần sẽ hình thành thế “không chỗ tựa” được gọi là điềm “hung cô đơn”. Lúc này bạn sẽ khó được quý nhân phù trợ, dễ sinh

SETUP NỘI THẤT ĐỒ GỖ CHO
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bị động và thường mang cảm giác cô đơn, trống trải, uể oải trong tất cả công việc.
Cách hóa giải: Kê lại để đầu giường áp vào tường hoặc tủ quần áo.
Điều cấm kỵ 2:

CHỌN FULL ĐỒ NỘI THẤT CH
CĂN HỘ MỚI CỰC CHUẨN

Đầu giường nằm dưới dầm ngang: Đầu luôn bị o bế. Nếu giường kê trong phòng ngay dưới dầm ngang sẽ hình thành cảm giác
như luôn bị đè nén, trong phong thủy gọi là “hung hình”.
Dầm ngang nằm bất kỳ bên trên nơi nào của giường đều liên quan đến sức khỏe của phòng ban đó. Nếu dầm ngang vắt ngang

Setup full nội thất gỗ cho các gia
đình nhiều thế hệ

qua đầu giường sẽ khiến bạn luôn cảm thấy nhức đầu, đồng thời tính nết cũng trở nên khô khan.
Cách hóa giải: Chuyển giường đến vị trí khác không với dầm chạy qua hoặc khiến cho trần kém chất lượng che lấp dầm ngang.
Điều cấm kỵ 3:

Thổi hồn không gian xanh đầy
nắng gió vào ngôi nhà bạn

Đầu giường kê sát bếp: Hay ốm đau bệnh tật. Nếu phòng ngủ ngay cạnh bếp thì đầu giường ko cần kê sát vào tường bếp lò, bởi
bếp lò thuộc “Hỏa”, “Hỏa” thêm “Hỏa” sẽ dễ sinh bệnh tật nhất là những bệnh về gan, tim; đồng thời cũng làm tính nết bạn trở nên
hay cáu gắt, bức xúc trước đa số việc.

5 món đồ gỗ nội thất không thể
thiếu cho gia đình bạn

Cách hóa giải: Nên tìm mọi cách kê giường ra xa bếp.
Thiết kế nội thất cho quầy bar
trong bếp chuyên nghiệp
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Điều cấm kỵ 4:
Đầu giường hướng thẳng ra toa lét: Bệnh thần kinh. Nếu cửa toa lét hướng thẳng vào đầu giường, bạn đã phạm phải “Hung vi”.
Do toa lét luôn tỏa ra mùi xú uế và tiếng nước dội rửa khiến bạn khó ngủ và khiến cho thần kinh bạn luôn căng thẳng.
Cách hóa giải: Chuyển vị trí đầu giường trái lại song song luôn quan tâm đóng kín cửa toa lét và thông gió để giảm mùi xú uế.
Điều cấm kỵ 5:
Đầu giường hướng ra gương lớn: Ảnh hưởng tình cảm. Bất kỳ phía nào của giường đối diện sở hữu gương lớn đều không có lợi.
Ngoài tương tác sức khỏe và tình cảm vợ chồng còn ảnh hưởng đến cả tài vận và đường con cái. Điều này càng sở hữu tương
tác to khi đặt gương dưới chân giường, hình thành thế “Hung cảnh”. Chiếc giường này giống như “gương chiếu quỷ” dễ làm cho
bạn sinh hoang tưởng và ảo giác.
Cách hóa giải: Gương trong phòng phải chăng nhất đặt ở nơi kín đáo hoặc lúc không tiêu dùng thì sử dụng vải che đi.
Điều cấm kỵ 6:
Đầu giường hướng ra cửa phòng: Dễ mất ngủ. Đầu giường hướng thẳng ra cửa phòng thuộc dòng “Hung khí xung” dễ gây mất
ngủ, ý thức hay hoảng hốt; song song trí nhớ giảm sút, dễ phạm sai lầm, ko phân biệt rõ đúng sai.
Cách hóa giải: Chuyển đầu giường ra chỗ khác, phải chăng nhất đầu giường kê lệch một góc sở hữu cửa phòng, tránh đối diện.
Điều cấm kỵ 7:

Đầu giường bị nắng chiếu vào: Hay cáu gắt, nóng nảy. Nắng chiếu vào đầu giường hoặc để đầu giường có nguồn sáng mạnh
chiếu vào gọi là “Hung quang”. Đầu giường bị nắng chiếu vào thường gây cho bạn hay cáu kỉnh, nóng nảy; những nguồn sáng
mạnh khác chiếu vào đầu giường sẽ tương tác không thấp tới “số đào hoa” của bạn.
Cách hóa giải: Tốt nhất buộc phải đổi thay vị trí đầu giường. Nếu ko được mang thể đan giấy kính lọc phản quang, sau đấy mắc
rèm che nắng cho đầu giường của bạn.
0 bình luận

Sắp xếp theo Cũ nhất

Viết bình luận...

Plugin bình luận trên Facebook

Tm kim nhiu:

Bàn ăn

Giường Ngủ Gỗ Tự Nhiên

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Tủ Quần Áo

giường ngủ gỗ công nghiệp giá rẻ

DỊCH VỤ CỦA CỬA HÀNG

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Giường ngủ đẹp giá rẻ
671 người theo dõi

hocnauan.org@gmail.com
000 000 000 0

Theo dõi Trang

Chia sẻ

giuonggo.net
HOTLINE: 0000 000 000

Copyright © 2020 by giuonggo.net. All Rights Reserved.

dmca
giường ngủ, tủ quần áo, giuongngu, bàn trang điểm, kệ tivi, ke ti vi, kệ ti vi, ghe sofa, ketivi, ghế sô fa, bàn thờ, nội thât, noithat, giường gỗ, giuong go, giường, giuonggo, bàn ăn,
ban thờ ông địa, bàn thờ ông địa, ban ghe go, bàn ghế gỗ, bàn ghe gỗ, ban ghe phong khach, bàn ghế phòng khách, sofa gỗ, bàn ghế phòng khach, giường ngủ hiện đại, sofa
goox, tủ thờ, bộ bàn ghế phòng khách, bo ban ghe phong khach, tủ quần áo go, bàn trang điểm gỗ, ghế gỗ, ghe go, bàn ghế gỗ phòng khách, ban ghe go phong khach, bàn gô,
kệ ti vi gỗ, ban ghe, bàn ghế, giường ngủ đẹp, bàn ghe, bàn ăn gỗ, tủ quần áo gỗ công nghiệp, tủ gỗ, bàn ăn gổ, kệ ti vi đẹp, kệ tivi dep, tủ go, tủ thờ gỗ, đồ gỗ, tủ gổ quần áo, tủ
gỗ quần áo, tủ quần áo đẹp, bàn thờ gổ, mẫu tủ quần áo đẹp, mẫu giuong dep, tủ tivi, tủ đựng quần áo, bàn thờ gỗ, tủ đựng quân áo, kệ ti vi phòng khách, tủ đung quan ao, tủ ti
vi, bo ban ghe go, bộ bàn ghế gỗ, giường ngủ gỗ, tủ gỗ công nghiệp, bộ bàn ghế gõ, bộ bàn ăn 6 ghế, giuong go dep, kệ để ti vi, bàn ăn dep, giường gỗ đẹp, bàn ăn đẹp, bàn
trang điểm đẹp, mẫu giường gỗ đẹp, bàn ghế gỗ phòng khách giá 5 triệu, ghế sofa gỗ, ghe sofa go, salon gỗ, salon go, giường gỗ công nghiệp, đồ gỗ nội thất, giuong dep, giường
hộp, bộ bàn ăn, bàn ghế ăn, mẫu giường ngủ đẹp, tủ đồ, salon gõ, bo bàn ăn, ghế salon, ghê bàn ăn, bộ bàn ăn 4 ghế, ghế sa lông, bàn ghế sofa, bàn ghe sofa, bộ bàn ghế, bo
ban ghe, sofa gỗ hiện đại, tủ áo, bộ bàn ghế ăn, tủ trang điểm, gỗ việt, bô bàn ghế ăn, giuong gỗ sồi, mẫu kệ tivi đẹp, bo ghe sofa, bộ bàn ghế gỗ phòng khách, bộ ghế gỗ, bo ban
ghe go phong khach, ghế gỗ phòng khách, ban ghe dep, bàn ghe dep, giường ngủ giá rẻ, giương ngủ giá rẻ, tủ de tivi, đồ nội thất, noi that, bàn phấn, tủ kệ ti vi, giường tân cổ
điển, tủ tivi phòng khách, mẫu bàn trang điểm, tu quan ao, tủ tivi gỗ, ke tivi, kệ gỗ tivi, bàn phong khach, tủ quần áo hiện đại, mẫu bàn ghế gỗ đẹp 2020, bàn ăn tron, bàn ăn 4 ghế,
kê tivi, táp đầu giường, bàn ghế gỗ phòng khách dưới 10 triệu, những mẫu kệ tivi hiện đại đẹp, tủ treo quần áo, bàn tho, bàn ghế sofa gỗ, kệ tivi gỗ tự nhiên, mẫu tủ quần áo gỗ tự
nhiên 4 cánh, nội thất gỗ, kệ ti vi gỗ công nghiệp, tủ quần áo giá rẻ, bàn ăn 6 ghế, mẫu tủ quần áo, ban trang diem, tủ quần áo đẹp hiện đại, kệ tủ tivi, tủ kệ tivi phòng khách đẹp,
kệ ti vi hiện đại, mẫu bàn ghế gỗ phòng khách nhỏ, mẫu kệ tivi, mẫu kệ tivi phòng khách, tủ rượu gỗ, bàn ghế gỗ đẹp, ban ghe go dep, ghe phong khach, tủ quần áo gỗ tự nhiên,
tủ áo gỗ công nghiệp, giuong ngu, giường ngủ gỗ công nghiệp, sô pha gỗ, tủ áo quần, bàn ghế phòng khách hiện đại, mẫu ghê sofa gỗ đơn giản hiện đại, ban an, bàn ghế ăn đẹp,
mẫu bàn ghế gỗ phòng khách hiện đại, giường hiện đại, ghế đep, mẫu bàn trang điểm đẹp, kẹ ti vi

