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 اکثر که ودهب ناپسندی هایعادت از یکی آنها، از نگهداری و خانه در موجود اضافی وسایل

 ایدب که بوده هاییفعالیت مهمترین از خانه اصولی چیدمان. نیستند آن ترک به قادر افراد

 .بود آگاه آن به نسبت

منظم بودن محیط و قرار گرفتن هر چیز سر جای اصلی خود  شویی فنگ علم بر طبق

شود. به همین دلیل توصیه شده که در چیدمان محیط تنها به باعث جریان انرژی در فضا می

وسایل مورد نیاز اکتفا کرده و خود را از شر لوازمی که به آنها احتیاجی ندارید، خالص 

 .کنید

 پذیر است؟انخالص شدن از شر وسایل اضافی چگونه امک

  .متاسفانه اکثر افراد با اصول چیدمان صحیح در دکوراسیون منزل، آشنا نیستند

ای است که به هنگام ورود به محیط، احساس ها به گونهچیدمان برخی از خانه

استرس و اضطراب در شما ایجاد شده و سنگین بودن فضا مانع حضور شما در آن 

 .شودمکان می

 ار کجاست؟ استفاده از وسایل غیر ضروری در چیدمان محیط دانید مشکل کآیا می

باعث ایجاد این حس بد در شما شده و به همین خاطر تمایل دارید که هر چه زودتر 

 .مکان مورد نظر را ترک کنید

 چیدمان اضافی وسایل ی خود را باهای مختلف خانهاکثر افراد تمایل دارند که قسمت 

 .ر این مورد به طور کامل بحث شده است، دشوییفنگ علم نمایند. در

 یان شده بلکه مانع جر  نه تنها باعث آشفتگی بیشتر فضا اضافی وسایل نگهداری از

کند که این آشفتگی در نظر خواهد شد. فرقی نمیهای مثبت در محیط موردانرژی

 .کدام قسمت منزل وجود دارد

 های زیاد در محیط شده، حتی اما قطع به یقین، این موضوع باعث ایجاد هرج و مرج

 .اصولی، اطالع چندانی نداشته باشیداگر در مورد خطرات منفی چیدمان غیر
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 االن همین شوند، ریخته دور باید که وسایلی لیست مطالعه: پیشنهاد

 اگر از شر وسایل اضافی در محیط خالص نشویم، چه اتفاقی خواهد افتاد؟

 چه اتفاقی  اضافی وسایل اما سوال اصلی این است که در صورت عدم رهایی از شر

به حال برای شما اتفاق افتاده که به دنبال یک وسیله مشخص بوده خواهد افتاد. آیا تا 

 توانید پیدا کنید؟نظر را نمیو آن شیء مورد

 ام از پیدا کردن گاهی اوقات با فکر کردن به این موضوع که حتما آن را گم کرده

کنید. شما باید با تغییر نگرش خود و دور پوشی مینظر چشممجدد وسیله مورد

 .نظمی در محیط زندگی خود دوری نماییدضروری از خطر بیوسایل غیرانداختن 

 اصولی و عدم خالصی از وسایلی که به آنها نیازی ندارید، خطر مسلما، چیدمان غیر

 .انباشتگی را در محیط ایجاد خواهد کرد

 شود. به همین دلیل است ذهن در اینجا، بحث انرژی و جریان آن در محیط مطرح می

 .ی مورد نیاز خود را پیدا کنیدتوانید وسیلهشما آشفته شده و نمی

 در محیط، بار روانی داشته و نتیجه آن را در  اضافی وسایل خالص شدن از شر

 .محیط زندگی خود متوجه خواهید شد

 ضروری، داشتن ذهنی پر از آرامش غیر ای دور انداختن لوازمیکی از مهمترین مزای

 .گذاردتان تاثیر میمستقیم در ایجاد نظم در محیط زندگیبوده که به طور غیر

 های خانه، وسایلی که به آنها نیازی ندارید به همین دلیل توصیه شده در تمامی قسمت

 .ذیرش اتفاقات مثبت کنیدرا دور انداخته و ذهن خود را از لحاظ روانی آماده پ
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 چه دالیلی جهت خالص شدن از شر وسایل اضافی در محیط وجود دارد؟

 ایجاد فضای بیشتر در محیط با دور انداختن وسایل اضافی 

آوری کرده و دور بیندازیم، ایجاد را جمع اضافی وسایل یکی از مهمترین دالیلی که باید

نظمی در محیط باعث ایجاد بی اضافی وسایل فضای بیشتر در محیط است. مسلما، انباشتن

 .تان، تاثیر منفی بگذاردتواند بر عملکرددر فضا شده که این مورد می

توان به آن های مداوم به هنگام کار و عدم تمرکز از مهمترین دالیلی بوده که میپرتیحواس

 را در اختیارضروری، فضای بیشتری از محیط اشاره نمود. شما با دور ریختن وسایل غیر

 .توانید حداکثر استفاده را از آن ببریدداشته که می

 احساس شادی زیاد با دور انداختن وسایل اضافی تجربه 

این مورد، یک حس درونی بوده که با روان شما سر و کار دارد. شما با خالص شدن از 

دهد ما دست می، ذهن خود را از تمام خاطرات منفی که با دیدن آنها به شاضافی وسایل شر

 .خالص خواهید کرد

تان مهار شده و احساس سبکی و های ذهنی این کار چه خواهد بود؟ مسلما، آشفتگینتیجه

 .شادی زیادی را تجربه خواهید کرد

تان، تاثیر مثبت داشته باشد. شما با دور تواند به طور مستقیم بر کیفیت زندگیاین امر می

 .ان چیزی که االن دارید، خواهید بودضروری قدردانداختن لوازم غیر

 ضروریپی بردن به نیاز واقعی خود با دور انداختن وسایل غیر 

از محیط، شناختن نیاز و آگاهی از هدف  اضافی وسایل یکی از مهمترین دالیل دور انداختن

 .نیاز استواقعی خود در مورد نگهداری از لوازم مورد

سری وسایل ای منزل متوجه خواهید شد که یکتکانی عید یا تمیز کردن دورهبه هنگام خانه

اید. شما با آگاهی به این موضوع نیاز واقعی را بدون هدف و نیاز خاص، نگهداری کرده

 .گیری خواهید کردخود را شناخته و جهت خرید وسایل منزل، بهتر تصمیم
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 الص شدن از شر وسایل اضافیجلوگیری از خریدهای هیجانی با خ 

شوید که تا به االن از آنها استفاده سری وسایلی میبه هنگام تمیز کردن خانه متوجه یک

ها به ای از فروشگاههای دورهاید. امکان دارد که بیشتر این وسایل را در تخفیفنکرده

 .صورت حضوری یا آنالین خریداری کرده باشید

صمیم جهت خرید بعضی برخی از کاالها، کار درستی نبوده شاید با خود فکر کنید که ت

ضروری، متوجه این موضوع خواهید شد که است. با خالص شدن از شر وسایل غیر

 .انداز کردن هم فکر کنیدخریدهای هیجانی کار درستی نبوده و باید به پس

 ضروریکار خیر انجام دادن با خالصی از شر وسایل غیر 

و بالاستفاده خود انجام دهید،  اضافی وسایل توانید در موردهایی که مییکی از مهمترین کار

 .اهدا کردن آنها به افراد نیازمند است. بله! کار خیر انجام دهید

را که دیگر به آنها نیازی ندارید را به … وسایل بالاستفاده خود نظیر: لباس، کتاب، کفش و

های ذهنی خود خالص ین کار از شر آشفتگیافراد نیازمند و محتاج هدیه دهید. با انجام ا

 .شده و کار ثواب هم انجام خواهید داد

 گیرینتیجه

شویم که بال استفاده بوده و همگی ما به هنگام تمیز کردن کردن خانه با وسایلی مواجه می

 .دیگر به آنها نیازی نخواهیم داشت

ده و باعث انسداد جریان مان، کار درستی نبودر محیط زندگی اضافی وسایل نگهداری از

 .شودهای مثبت در فضا میانرژی

مان ضروری در محیط زندگیدالیل منطقی زیادی جهت خالص شدن از شر وسایل غیر

 .وجود داشته که در این مقاله سعی شده به مهمترین آنها اشاره شود

 


