
P Hài hòa âm dương, điều hòa vượng khí là yếu tố cốt lõi trong bài trí phong thủy.

P Nguyên tắc Tụ khí vào trong nhà nhưng tránh ứ đọng hoặc luôn tuồn trước sau.

P Có thể sử dụng các biện pháp trấn - yểm nhằm giảm thiểu tác hại của hung khí và bất lợi về hướng

P
Hướng phong thủy cần kết hợp với hướng khí hậu, hướng giao tiếp, hướng phương vị để đạt 
được sự điều hòa tối đa cho không gian sống

1 NHÀ BẾP :

[ Tọa hung, hướng cát

[ Tránh thủy phạm vào bếp lò

[ Tránh bếp lò trực diện cửa chính

[ Tránh bếp lò đối diện giường ngủ

Người Việt Nam chúng ta luôn coi trọng phong thủy trước khi quyết định xây dựng căn nhà cho mình, 
vì thế khi xây dựng nhà ở cần phải :
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[ Tránh lưng bồn cầu đối diện bếp lò

2 PHÒNG NGỦ

[ Tọa cát, hướng cát

[ Tránh đầu giường trên bếp lò

[ Tránh hướng giường đối diện bồn cầu

[ Tránh dầm nhà nằm chắn trên giường

[ Tránh giường quay đầu ra trước nhà

[ Tránh động khí đầu giường

3 CẦU THANG

[ Tránh luôn tuồn khí ra cửa chính

[ Tránh hướng đón cầu thang vào hướng hung khí

[ Tránh động vào long mạch

4 PHÒNG THỜ



[ Tọa cát, hướng cát

[ Tránh tù túng, lộ liễu

[ Tránh bàn thờ tựa lưng vào nhà vệ sinh, lưng bếp

[ Tránh bàn thờ nhìn thẳng ra đường, nhà bếp, vệ sinh

[ Tránh đà treo trên đầu bàn thờ

[ Tránh uế khí trên đầu bàn thờ

5 NHÀ VỆ SINH

[ Tránh vị trí cát tướng

[ Tránh vị trí long mạch

[ Tránh bồn cầu quay lưng ra cửa chính, giường ngủ, bếp lò

[ Tránh bồn cầu nằm trên bếp, giường ngủ

[ Tránh ứ khí


