Cách đặt tủ bếp cho hợp phong thủy
Theo quan niệm từ thơi xưa của người phương đông thì khu vực phòng bếp cực kỳ quan trọng,
nó quyết định vận mệnh của gia chủ và các thành viên trong gia đình. Trong đó việc lựa chọn đặt
tủ bếp sao cho hợp phong thủy là một yếu tố vô cùng quan trọng.
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Tủ bếp gỗ sồi

Trước khi muốn lựa chọn hướng cũng như kiểu dáng tủ bếp điều đầu tiên lên chú ý đó chính là vị
trí nhà bếp của gia đình bạn có hợp phong phủ không. Vì vậy khi xây dựng phòng bếp gia đình
bạn cần chú ý đến những yếu tố sau đây:
 Nên đặt nhà bếp gần sau nhà bạn để giúp hút khí ra ngoài dễ dàng hơn.
 Tuyệt đối không được đặt bếp ở chính giữa ngôi nhà.
 Không nên đặt tủ bếp đối diện cửa chính, phòng ngủ và đặc biệt gần phòng tắm.
 Không nên đặt bếp dưới cầu thang, hay bị gì đè lên trên.
 Nên đặt phòng bếp có nhiều ánh sáng và thông thoáng.
 Bên cạnh đó không nên được đặt phòng bếp ngoảnh lưng về với hướng nhà, đây là điều
cấm kỵ.
Sau việc thiết kế phòng bếp hợp phong thủy, thì bắt đầu đến không gian phòng bếp đặc biệt là
lựa chọn và đặt tủ bếp đúng hướng. Khi đặt tủ bếp bạn không nên bố trí quá lộ liễu kiến người đi
ngoài cũng có thể nhìn thấy được, điều đó cực kỳ không tốt cho gia đình bạn. Nên đặt tủ bếp sát
tường để tạo độ vững chắc, không nên để các góc nhọn chiếu thẳng vào khu vực nấu nướng vì
điều đó có thể làm hại đến hỏa khí trong căn bếp. Không được đặt bếp dưới sàn nhà vì làm thế sẽ
ảnh hưởng đến người nấu nướng. Một điều cần lưu ý là tuyệt đối không được đặt bếp đối diện
nhà vệ sinh, phòng ngủ vì nó ảnh hưởng đến sức khỏe của cả gia đình bạn.
Khi đặt tủ bếp cũng phải đặt vị trí cao, không được đặt thấp phải tạo cho không gian phòng bếp
thông thoáng và đầy đủ ánh sáng. Điều tối kỵ nhất khi đặt tủ bếp đó chính là đặt tủ bị nghiêng,
lệch làm mất mỹ quan cũng như ảnh hưởng đến tài lộc của gia chủ.
Bên cạnh đó gia đình bạn nên chọn lựa màu sắc tủ bếp là sao cho hợp lý để tạo cho không gian
phòng bếp sự hài hoà tạo chiều rộng, sâu cho căn bếp. Nếu không gian bếp nhà bạn nhỏ thì có
thể lựa chọn các gam màu nhạt và màu tươi sáng cho tủ bếp để tạo cảm giác rộng rãi cho phòng
bếp.

Trên đây là một có lưu ý nhỏ về việc đặt tủ bếp cũng như thiết kế phong bếp sao cho hợp phong
thủy để đem lại may mắn cũng như tài lộc cho chủ nhà.
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