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روزنامهنگار

نبض بازار

خونه باید سـبـزباشه!

هزینه های ایجاد انرژی مثبت در منزل با استفاده از گیاهان

خانه تکانی رسم بسیار پسندیده ای است که از قدیم االیام در ایران بوده و همچنان جریان
دارد .در هنگام خانه تکانی سعی می کنیم عالوه بر تمیز کاری و زدودن گرد و غبار از خانه
و زندگی گاهی تغییرات ریز یا درشتی را نیز در دکوراسیون خانه به وجود بیاوریم .این کار با
ایجاد تنوع حال و هوای جدیدی را به خانه می دهد  .از آن جا که بهار فصل سبزی و زندگی
دوباره طبیعت نیز هست خیلی ها تصمیم می گیرند پای گل و گیاه را هم پس از خانه تکانی

فنگشویی بر پایه
مجموعهای از
دستورالعملهایی
شکل گرفته است
که از فلسفه شرق
باستان ریشه
میگیرد و برای
ایجاد تعادل و
هماهنگی در خانه
طراحی شده
است .وقتی تعادل
و هماهنگی کامل
در خانه ایجاد شود
انرژی مثبت به
وجود می آید و این
انرژی بر سالمت و
عملکرد افراد تاثیر
گذار خواهد بود .از
آن جا که گیاهان
منبع سرشاری
از انرژی هستند
می توان با چینش
درست آن ها در
فضای خانه از
انرژی مثبت آن ها
بهره برد

3

فنگ شویی به زابن ساده

فنگ شویی به عبارت ســاده یعنی چیدمان درست اجزا در محیط
برای حرکت روان انرژی و تقویت انرژی مثبت در فضا .همان طور که
می دانید با به کار بردن درست عناصر در فضای خانه  ،انرژی خوبی
در محیط زندگی ما جریان پیدا می کند .خاستگاه فنگ شویی قاره
آسیا و کشور چین است .البته قوانینش برای ما ایرانیان بیگانه نیست
و بسیاری از راهکار هایش از قدیم در فرهنگ ما وجود داشته و بخشی
ازباور های کهن ماست .این که ایرانیان همیشه در آستانه بهارخانه
تکانی می کنند و آلودگی هایی که در طول ســال ایجاد شده و بی
نظمی هایی را که به خاطر اســتفاده مداوم از وسایل در طول سال
به وجود آمده است پاک ســازی می کنند و با انرژی جدید و تازه به
استقبال سال جدید می روند ساده ترین کاربری فنگ شویی است.

فنگ شویی و گیاهان

در فنگ شــویی چیدمان وســایل در داخل خانه از اهمیت بسیار

گیاه اسپایتفیلوم(یلیلصلح)

این گیــاه می
توانــد آالینده
هــای محیطی
را از بیــن ببرد.
همچنیــن نیاز
بــه آب زیــاد و
نگهداری مداوم
ندارد و شما می
توانید هــر دو هفته یک بار اقدام بــه آبیاری آن
کنید .قابلیت نگه داری در محیط های آپارتمانی
و در بسته از دیگر ویژگی های مناسب خانه های
امروزی است.

گیاه کراسوالقاشیق (یمش)

یشــم به گیاه
جذ ب ثــر و ت
مشــهور است.
دلیل ایــن نام
گــذاری برگ
هــا ی ســکه
مانند آن است.
گیاه یشم برای
برگهای ضخیم و بیضیاش مشهور است و اگر
بهدرستی از این گیاه مراقبت شود ،سالهای سال
سالم باقی خواهد ماند.

گیاهابمبومارپیچی والیکابمبو

بامبو جزو بهترین
گیاهان فنگ شویی
در زمینــه جــذب
ثــروت و موفقیت
محسوب می شود.
این گیاه به نگهداری
و مراقبت نیاز دارد و
باید هــر چند وقت

به خانه هایشان باز کنند ،البته که این کار در تمام طول سال هر زمان که اراده کنید امکان
پذیر است .امروز قصد داریم مختصری به فنگ شویی گیاهان بپردازیم و در ادامه گیاهانی
با شرایط نگهداری آسان معرفی کنیم تا اگر قصد خرید گل و گیاه دارید گیاهانی بخرید که
عالوه بر زیبایی محیط و مهمان کردن طبیعت به گوشه گوشه منزلتان از فواید و انرژی مثبت
آن ها در تعاریف فنگ شویی هم بهره مند شوید  .پس با ما همراه باشید.

باالیی برخوردار است ،چرا که عالوه بر زیبایی میتواند در جذب و
تولید انرژی های مثبت و منفی تاثیر زیادی داشته باشد .گیاهان
نیز جزو این وسایل هستند و چینش مناسب گیاهان میتواند در
ایجاد احساس خوب در زندگی افراد موثر باشد.
از دیدگاه فنگ شــویی گیاهان به این علت که انرژی مثبت ذاتی
دارند ،هوا را از مواد آلرژی زا پاک می کنند و مرتبط با عنصر چوب
هســتند  ،در کنار ســایر عناصر باعث برقراری تعادل می شوند.
مراقبت از گیاهان و عمل کاشــت و آبیاری آن هــا انرژی مثبت
مــا را افزایش می دهد و باعث می شــود که اســتوارتر و پایدارتر
باشیم .

چینش گیاهان در فنگ شویی

شما میتوانید گیاهان را در هر جایی از خانه تان که دوست دارید
قرار دهید .اما اگر از فنگ شــویی در چینش آن ها کمک بگیرید،
قرار دادن آن ها در نقطــ ه خاصی از خانه باعث بهبود کیفیت کلی

یکبار آب آن را عوض کنیــد ،نیازی به نور زیاد
نــدارد و در محیط تاریک و با نور غیرمســتقیم
خورشید هم به رشدش ادامه میدهد.

گیاهاپچیرا (درختپول)

درخــت پول همان
طور کــه از نامش
پیداســت باعــث
جــذب ثــروت و
خوشــبختی مــی
شود .از این رو یکی
دیگــر از بهتریــن
گیاهان فنگ شویی
به شمار می رود.

انرژی خواهد شد.
درباره قرارگیری ســنتی یا کالســیک گیاهان در فنگ شــویی ،
بهترین محل قرارگیری آن ها عبارتند از منطقه شــرقی ،منطقه
جنوب شرقی و منطقه جنوبی و اگر تصمیم دارید از فنگ شویی در
جهت غربی اســتفاده کنید بهترین محل قرارگیری گیاهان نقطه
میانه چپ ،نقط ه چپ باال و نقط ه مرکز میانه است ( .برای آشنایی با
جهتهای فنگ شویی به مطالب مفصل تر مراجعه کنید) .

گیاهان مناسب فنگ شویی

از گیاهان برتر در تصفیه هوا و گیاهان سنتی شانس و پول از قدیم
به عنوان گیاهان خوب در فنگ شویی یاد شده اند.
از دید فنگ شویی گیاه بد وجود ندارد اما برخی گیاهان به خاطر
شکل ظاهری یا محل قرارگیری نامناسب می توانند ناخواسته انرژی
منفی تولید کنند .در ادامه به معرفی چندین گیاه مناســب فنگ
شویی و خصوصیات آن ها می پردازیم.

 ،زرد و بنفــش می
تواند در حوزه های
متفاوت مانند ثروت
،سالمتی  ،خالقیت
و عشــق کارایــی
داشته باشد و انرژی
مثبتی در این زمینه
به محیط بدهد.

درختپرتقال

گیاهرسخس

یکی دیگر از بهترین
گیاهان فنگ شویی
ســرخس است که
مانند دیگر گیاهان
معرفــی شــده به
نگهــداری مــداوم
و آبیــاری زیاد نیاز
ندارد .می توانید ســرخس را در خانه نگهداری
کنید و مدت طوالنی به مسافرت بروید .این گیاه
نه تنها خراب نخواهد شد بلکه پس از برگشتن از
سفر می توانید از انرژی مثبت تولید شده توسط
این گیاه لذت ببرید .ســرخس یکی از گیاهانی
است که در تمام اقلیم ها رشد می کند و با هر آب
و هوایی به خوبی سازگار است.

گیاهارکیده

ارکیده از زیباترین گل های جهان اســت که در
رنگ های مختلفی وجــود دارد و یکی از بهترین
گیاه های فنگ شویی محســوب می شود .گل
ارکیده در رنگ های مختلف صورتی  ،ســفید

هستند و هوای اطراف آن ها باید همیشه پاکیزه
باشد نگهداری گیاه مریم گلی موجب بهبود اوضاع
آن ها می شود .از ویژگی های مثبت و جالب مریم
گلی این است که تقریبا در تمام اقلیم ها رشد می
کند و با هر آب و هوایی سازگار است.

گلاپئونیا(صدتوماین)

بســیاری اعتقــاد
دارند کــه درختان
مرکبــات ،خیلــی
خــوش شانســی
مــی آورنــد .چه
در یــک پاســیوی
سرپوشــیده ،چه
روی یک بالکن ،یا در فضای باز ،درخت پرتقال می
تواند وفور و فراوانی را به خانه شما بیاورد ،عالوه
بر آن عطر خوش پرتقال می تواند شما را شاداب
و ســرزنده نگه دارد ؛ افرادی که در خانه شــان
درخت پرتقال نگهداری می کنند اذعان داشته
اند که خوش شانسی به آن ها رو آورده است و در
محیط خانه آرامش بیشتری را تجربه می کنند.
این آرامش به دلیل جریان انرژی مثبتی است که
توسط درخت پرتقال در خانه ایجاد شده است.

گیاهمریمگیل

مریمگلی عالوه بر
این که انرژی های
منفی محیــط را از
بیــن می بــرد می
توانــد بــه تصفیه
هوا نیز کمک کند.
افرادی کــه دچار
آلرژی های محیطی

گل پائونیا یا گل صد
تومانــی از محبوب
تریــن گل ها برای
جذب عشق و یکی
از بهتریــن گیاهان
فنگ شویی است.
ایــن گیــاه پــر از
گلبرگ اســت و در رنگ های مختلف صورتی و
قرمز وجود دارد .اگر این گیاه ،به خوبی در جای
خود کاشته شود و ثابت بماند ،هر سال شکوفه می
دهد و عمری طوالنــی دارد .گل صد تومانی می
تواند انرژی های مثبت بی شماری را به جریان
بیندازد و زندگی شما را تحت تاثیر قرار دهد.

گیاهسانسوریا(ماریازابنمادرشوهر)

مهم تریــن ویژگی
گیاه سانســوریا از
بین بردن یون های
مثبت و تولید یون
منفی است .وجود
یون های منفی در
محیط مــی تواند
هرگونه آلرژی و حساسیت و آلودگی های محیطی
را از بین ببرد .این گیاه نیز یک گیاه بسیار مقاوم
و کم توقع است که به آبیاری زیادی نیاز ندارد و
می توان هر دو هفته یــک بار به آبیاری آن اقدام
کرد .همچنین خیلی خوب می تواند محیط های
کم نور و سایه را تحمل کند و گزینه خوبی برای
آپارتمان هاست.
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اسپاتی فیلوم
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قیمت

 160-300هزار تومان

شاخه ای  130-183هزار تومان شاخه ای  60هزار تومان  330-690هزار تومان

سرخس

کراسوال قاشقی

ارکیده

 109-220هزار تومان

 95-190هزار تومان

 330-460هزار تومان

