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 زانستیFeng Shui 

 دیزاینی ماڵەکەت و کاریگەری لەسەر دەروونی مرۆڤ لە زانستیFeng Shui 

چۆن دەتوانین خۆمان دەرباز بکەین لە ووزەی نەرێنی



FENG SHUI

زانستی ووزەی شوێنە کە زاانستیکە لە کۆمەڵگایChineseهەر لە دێر زەمانەوەپەرەی پێدراوە .Feng

shui   لە دوو ووشە پێکهاتوە

"wind" (feng)        ,         “water” (shui) 

" Wind is our breath, and humans are almost 60 percent water. Wind and water are 
vital elements for life, as is feng shui!

ئەم زانستە هونەری ریکخستنی بینا، کەل و پەل، بۆشایی و ژیان بۆ بەدەستهێنانی                                                    

harmony and balance

unseen forcesئەم زانستە کار دەکات لەسەر گریمانێک کە جیهان پاڵنەرێکی  هەیە لەالیەن هێزی  نەبینراو  



 ئەم زانستە ناسراوە بەChinese geomancy کە پراکتیس کراوە وەک بەشێک لە کلتوری کۆنی ،
China, گەڵ ، کە ئاماژە بە بەکارهێنانی  هێزی ووزە دەکات  بۆ  دروستکردنی هارمۆنی  لە نێوان تاک لە

.  ژینگەی دەوروبەر

 کە ووزەی  زیندوو وەک تەواوکەرێک و  جێکاری یەک بۆ  زانستی پزیشکی ، لەو باوەرەیەa vital energy 

.  هەڵدەقوڵێ   بەناو جسمی مرۆڤ

   وە  ئامانج لە بەکارهێنانی چارەسەرکردن بە ووزەenergy therapy  دروستکردنی هاوسەنگی  ئەو
.  ووزەیەی کە لە جەستەی نەخۆشەکەدایە

 بەکاردەهێنرێت بۆ کەمکردنەوەیstress and anxiety and promote well-being)



  شەپۆڵی  هێرتزیHertzian waveلەرینەوە لە نیەتت، لە قسەکانت، لە هەستت ،,

.  هتد....لە نوستنت، لە بیرکردنەوەت،لە مامەڵەت

 ئەو هاالتانە وەل بالۆن وایە( هالە)لەشمان پێکهاتووە لە.

surrounds the physical body)the aura is an energy field that)

یا وایە چۆن تۆ لەگەڵ  کەسێک دادەنیش ی یان قبولی دەکەی یان قبولی ناکەی ئەوە هالەی هەر کەسێکە وەک کیم
.یەکتر قبول دەکەین

ر برادەر لەوانەیە دوو کەس زۆر برادەر بن  بۆ ماوەیەک بەاڵم دواتر شتێک روودەدات گاپیک دروست دەبێت چیت
. نامێنن

ێکی هەیە و کاتێک هەست دەکەی دڵت توندە وە نازانی بۆچی ئەوە ئینزارە لە تاقەی لەشت کە تاقەی لەشت گرفت
. لەوانەیە بچیتە الی دکتۆر یان تیشگ بگری هیچ عیبت نەبی. هاوسەنگ نیە



 هەر شتێک بێت کاری تێدەکاتروح و جەستەیە  مرۆڤ.

قاوەفنجانێک: بۆ نموونە

رۆڤیش ئەگەر لە کاتی جووڵە، سەیارەیەک بوەستێ کار لە هەموو ئەوانی تر دەکات، جەستەی م

.  ئەگەر گرفتێکی هەبێت کار لەهەموو ئەندامانی جەستە دەکات



 ەت یەک هەیە لە ناو لەشت کە بێزارت دەکات وە لەناو جەست(ذه بذه )هەر خەمێک یان دڵتووندیەک کە توشت دەبێ واتا

ووش ی گریان و بەاڵم ئەگەر هۆشیاریت نەبێ کە چۆن چارەسەری بکەیت ئەوا کارت تێدەکات بە شێوەیەکی نەرێنی ت. دەسورێتەوە

. هەڵچوون و تورەبوونت دەکات تۆ ش نازانی لەبەرچی

 کە تەنها دەسورێتەوە بەاڵم خەزن نەبووەئینزاری دووەمە پاشان هەست دەکەی جەستەت ئازاری هەیە  ئەوا



 کە ئەوانە( گورچیلە و سپڵ)پاشان وای لێ دێت  خەزن دەبێ لە یەکێک لە ئەندامانی جەستەت لە

هەرکەسێک کێشەیەکی هەبێت لە م دوو ئەندامە ئەوا کەسێکی.  ترس خەزن دەکەن

.کاریگەری دەبێت لەسەر دروستکردنی بەرد ئازاری ئەو شوێنە کار لە میزڵدان دەکاتترسنۆکە  کە 

 دەکات وە کار لە قۆلۆن دەکاتناجێگیری باری دەروونی و دڵتوندی کار لە گەدە.

جیاوازە حاڵەتێکی بەرزە کە دەبێتە هۆی ئەوەی حەز نەکەی نان بخۆی یان بژی، خەمۆکیوە 

.، ئەگەر زوو چارەسەری نەکەی خەزن دەبێت لە جەستەمانهەمووی ئینزارە کە دەڵێ بمگەیێئەمانە 



گۆرانکاری لە دیزاین دەبێتە هۆی بەرزراگرتنی فینگ شوی لە ماڵەکەت
:کەواتە چ بکەین باشە

 1. Place your bed, desk, and stove in a command position.

 2. Pay special attention to your entryway.

 3. "Activate" your front door.

 4.  Balance out your bedroom

 5. Be mindful of color choice.



IN FENG SHUI, THESE THINGS ARE BEST AVOIDED:

 1. Blocked doors

(doors experience your life path, your voice in the world)

 2. Broken objects. 

(become obstacles in your life and cause stress that holds you back.)

 3. Overstuffed closets 

 4. Dusty objects and corners.

 5. Dirty windows.

 6. Artwork that is crooked or hung too low.

 7. Under-the-bed storage.

























بیفراوانکە دێتە ژوورێ گرنگە یەکەم دەرگا --

TVدەبێت بە مورتاحی سەیری بکەینابێ زۆر بڵند بێ ،

دوودڵی تووش دەکاترەنگی سور و رەش بەکارهێنانی -

نابێ دەرگای زۆر لەسەر بێ وەیان پەنجەرە لە پشت سیسەمەکە بێ، وە نابێ زۆر ئاوێنەی لێ بێ  bedroomلە -

دووربکەوە لە قەڵەباڵغیسروشت بژی لە -

وە دەڵێن                                  ..رۆژ بەرۆژ گۆرانکاری یەکان بژمێری چونکە هەمووی سترێس دروست دەکاتزۆر سەیری ئاوێنە مەکە -

ئاوێنە لەناو جەنتای پارە دابنێ پارەت بە زیاد دەبی

دڵ خۆشت دەبێپێبکەنێ غەمبار تر دەبێت، وە ئەوەی بگری لەبەردەم ئاوێنە ئەوەی -

هەڵبژێرین بۆ جل و بەرگمان رەنگی کاڵ -



 بێت لەسەر گرنگە، بۆ نموونە دیواری ژووری مێوان رەنگێکی شەکەری بێت، کاریگەری پۆزێتڤی دەرەنگی کەل  پەلی ناو ماڵ
.دەروونی مرۆڤ، بەاڵم رەش و بەنەفسەجی وەیان رەنگی تۆخ بە گشتی دڵ توندی دروست دەکات

 دانی ناکۆکی لە نزیک نەبن، دەبێتە سەرهەڵ( تەباخ)، ئاگر ( مەغسل)دیکۆرێکی سادە بێ زۆر قەڵەباڵغ نەبێ، وە ئاو مەتبەخ لە
.نێوان هاوسەرەکان

لەbathroomرەنگێکی کاڵ بێت، وە زۆر گوڵ و رسمی لێ نەبێت چونکە هێزی نێگەتیڤ دروست دەکات

 ،هەوا گۆرکێ پێوستەئەگەر بتەوێ لە هێزی نێگەتیڤ دەربازت بێ بەردەوام گۆرانکاری بکە لە دیکۆری ماڵ.

 ئەگەر مێروو لە . ی لێ بێت ئەوا چاو و نەفسیان لەسەرەمێروو ئەگەر  ماڵێک خاوێن بێت بەاڵمkitchen کچی گەورە هەبێت ئەوا
.دراوەداهاتیانهەبێ ئەوا چاو و نەفەس لە bathroomو نەفەس ی لەسەرە بەاڵم ئەگەر لە یان خانمی ماڵ چاو 

 ی دەرگا تەعبیر لە پیاوی ماڵ دەکات وە پەنجەرە لە منداڵەکان، جا ئەگەر مێروو لە دەرگا بدات ئەوا خاوەن ماڵ چاونەفەس
لەسەرە، 

 ئەگەر مێروو لەbedroomبێت ئەوا پەیوەندی نێوان ژن و پیاو چاونەفەس ی لەسەرە.



ئەو شتانەی کە ووزەی نێگەتیڤ دەهێنتە ماڵ



چۆن وا بکەین ووزەی نەرێنی کۆنترۆڵمان نەکات:

.  وە بە پێچەوانەشەوەئەگەر بە نەرێنی بیر بکەیتەوە نەرێنیت بۆ دێ -

کانی و لە ژەهرەبنووی ئەوکاتە مێشک هۆرمۆناتێک دەردەدات کە مرۆڤ گۆرانکاری بەسەر ووزەکانی دا دێت  ١٢تا ١٠شەوان لە -

.  وە دەتوانی باشتر هەڵسیەوە ئەگەر پێوستت بە خوێندن بو یان کارکردنجەستە دەربازت دەبی 

.شەوان گوڵپێکی شین پەمەیی داگیرسێنە واتە کەشێکی شەوانە بخوڵقێنە--



 بەفراوی تا نیو کاتژمێرقاچەکانت بخە ناو ئاوی سارد.

 تا لە ووزەی نەرێنی دەربازت بیقاچەکانت لەناو  ئاو و خێ دابنێ  .

 وزەی بخە ناو پەرداخێک ئاو وە لە هەر ژوورێک پەرداخێکی ئەوها دابنێ بۆ کۆکردنەوی و دوو مالک خێ و مالکەک خەلی سێو

.نەرێنی لە ماڵەکەت

 ر دابنێ کە تا خراپ دەبێ ئەوجا فرێی بدە و یەکی تئەگەر نەخۆشت هەبوو لە ماڵ لیمۆیەک بە ساغی لەسەر کۆمەدیەکە دابنێ

.  ووزەی نەرێنی نەخۆشیەکە کۆدەکاتەوە

هەموو کەسێکیش دکتۆری خودی خۆیەتی واتە دەزانی چ لە بۆی باشە و چ لە بۆی خراپە.

 بدە بۆ نوستن باشەتەبتەبە لە نێوچەوانت و دەوروبەری چاوت بە پەنجەت وەک

 بخۆن بابونج و هەنگوین



 ە لەشیان ، سترێس لئاو و لە ئۆکسیجینئەو کەسانەی کە قەلیقن و خەویان لێ ناکەوێ نوقسانیان هەیە لە

ن بە ئاوە بۆ زۆر بەرزە، ئاگاداریە بۆ جەستە کە پێوستی بە ئاوە بەاڵم نایخواتەوە، ئەو ئەندامانەی پێوستیا

١٠کاتە نوێکردنەوە داوای ئاو دەکەن، تا وەک و لە بیر نەکەین لەگەڵ هەر نوێژێک دوو پەرداخ ئاو بخۆێن دە

نەوە، پەرداخ ئەو کات جەستەمان ئاوی پێوست وەردەگرێ کە پێوستیتی ، وە هەناسە وەرگرین و دەریکەی

.لەگەڵ هەر نوێژێک شەش حەفت جار بیکەین باشە 



 مەهێڵە بەالم لەکاتی نوستن هیچ پەرداخە ئاوێک لە ژوورەکە. دەقە پێش نوستن٥مۆمێک بسوتێنین بۆ ماوەی

ا من کل وەجعلن‘دەکات، سترێستچونکە ئاو بۆ خۆی ووزەیە واتە بەشەو کار لە نوستنەکەت دەکات توش ی 

.  "ء حيش یءما



 نەی لێ بی ناتوانی چونکە چەند بن سیسەم شتی لێ بی یان شتی کۆ ئەو شتانەی لە ژێر سیسەمە بەتاڵی بکەوە وە

.  چاک بنوی دەبێتە تەمبەڵی زیاد وە ناتوانی بنوی نازانی هۆکارەکەی چی یە

 وە . یوە ماڵ دەبی خاوێن ب. گرنگە  کە بەیانیان لەخەو هەڵدەستی وە دوای عەسرهەواگۆرکێ ی ژوورەکان وە

یت لە بە چوار خاڵ وە راگرتنی بە چوار خاڵ وەدەرکەینە دەرەوە بە هەشت واتە توانرێگەی نەفەس وەرگرتن 

.ئەنجام دا دەتوانی بە هادیئی بنوی .  ووزەی نەرێنی دەربازت ببێ



هۆشیاری زۆر گرنگە

سوپاسگوزاری بۆ هەمو شتێک کە لە ژیانمان هەیە

سوپاسگوزاری خەڵک بین

بەرەحم بی لەگەڵ خەڵک لە گەڵ ئاژەڵ

پێشبینی کردن

 (خۆشەویست خود فەرقی هەیە لەگەڵ غرور) خۆت خۆش بوێ

MEDITATIONزۆر گرنگە



 دەقە٣٠وەرزش گرنگە

بەخشەر بە، ببەخشە

پێکەنینێک، برادەرایەتیەک، ووشەی خۆش، :  سەدەقە گرنگە

ناتیس ی لە مۆبایل دووربخریتەوە لە کاتی نوست وە ک هەڵدەستی لە خەو یەکسەر سەیری مۆبایلەکەت مەکە چونکە هێزی موگ
بۆت دێ

 نا‘دەبێ فێر بین بڵێن ’No

یەتت چۆن قبوڵی کارێک مەکە کە شایەنی تۆ نیە چونکە بەو شێوە بۆت دێ، ئەو شێوەی کە خۆت رسمت کردوە هەوڵی بۆ بدە ن
.بێ بەو شێوە لۆت دێ

ئیسراحەتکردن، قاوەیەک دەخۆی، : دەبێ فێر بین کە کاتژمێرک بۆ خۆت بی ئیهتمام بە خۆت بدەی...



نیەتی باش.

کە هەڵدەستی لە خەو دەبی نیەتت هەبێ کە چ بکەی؟

 (ێک، چارەسەری کێشەیەک، هاوکاریکردنی کەس) هاوکاری خەڵک گرنگە بۆ شەحنکردنی ووزەی پۆزەتیڤ......

بەقوەتر چەند زکیری خوا بکەی. چەند نزیک بی لە خوا  ووزەت باشتر دەبی چەند دوور بی ووزەت کەمتر دەبی

.هەوڵدان زۆر گرنگە. دەبی بەاڵم دەبی بە شەغفەوە بی



 ند دڵت بزانە چە’ ئێرەت ئاوەدان کردەوە‘ئەگەر یەکێک پێت بڵێ ووشەکانمان زۆر کاریگەری هەیە

گەری نەرێنی بزانە چەند کاری’ ئەوە رەنگت لۆ وەها زەرد بوە‘ خۆش دەبی، بەاڵم ئەگەر یەکێک پێت بڵێ 

".  صدقە,ووشەی خۆش یان جوان"دەبی لەسەرت، بۆیە دەڵێن 

 یەک دروست بەکارهێنانی ووشە لەوانەیە بترسێنێ چونکە لە مێشکت دووبارە دەبێتەوە و سیناریۆ

.لەوانەیە بەرزت کاتەوە و لەوانەشە بتروخێنێکاریگەری ووشە . دەبێت لە مێشکت

 ی ئەوا نەرێنیت بۆ بێت و بە نەرێنی بیر بکەیتەوە و تێکەڵی خەڵکی نەرێنی ببیرکردنەوەت هەڵە ئەگەر

.دێ



     هاندانencouragingەوا گرنگە چونکە کە هانی کەسێک دەدەی بە قسەی خۆش هەتا ئەگەر واش نەبێ ئ
هاوکاری دەکەی کە بیر لەخۆی بکاتەوە و بەرەو باش ی بروات

 نێک کە زۆر شوێچوونە: باشترین رێگا چارە بۆ ئەوەی لەگەڵ ملمالنێی دەروونی خود، ماندیبوون لە ژیان و لە کار
گۆرانی بگری خۆت بە تایبەتی بچیتە ناو دەریا لە جیاتی ئەوەی گوێ لە. بێت گوێت لە هیچ شتێک نەبێت بێ دەنگ 

. دوورخەوە لە هەموو شتێک 

ار ئێمە هەموومان ئەو هەستەمان هەیە کە دڵمان بەشتێک خۆش بێت وەیان دڵمان پێی توند بێ، جا زۆر ج
ی جوان کە سەیری شتێکی جوان دەکەی هێزێک...دەجێنە شوێنێک یان ماڵێک ئەو هەستەمان بۆ دروست دەبێ

ێکی بازنەیی بۆ نموونە کاتێک لەسەر مێز ...دەمانورژێنێ وە هێزێکمان بۆ دروست دەبێ کە شتی جوانی بە دوا دادێ
دادەنیشێن هێزێکی گفتوگۆ دروست دەبێ، رەنگی کاڵ روحێکی جوان دەبەخش ێ، 



ین خۆمانی کاتێک کە لە خەو هەڵدەستین یەکسەر سەیری مۆبایل دەکەین وەک ئاڵوودە وایە ئەمەش دروست دەبێ وەیان دەتوان

دەبین پێی ئەگەر حەفت جار شتێک دووبارە بکەینەوە ئەوا زۆر پەیوەست: واتەبە شێوەی حەفت حەفت حەفت لێ رزگار بکەین 

وە کەواتە چۆن رزگارمان دەبی بە گەرانە..رۆژ بەردەوام بێت دەبێتە ئاڵودە بوون٢١بەردەوام دەبین لە گەڵی رۆژانە واتە ئەگەر تا 

کە بەردەوام بە شێوەی حەفت جارەکی جونکە ئەگەر بۆ نموونە فیس بوک حەوت رۆژ بەردەوام بین بەرە بەرە کۆنترۆملان دەکات

.  جاران ژیان خۆشتر بوو ئێستا هەمووی دڵەراوکێ یە. روداوی نێگەتیڤ دوبارە دەبیتەوە

جەند زیادەرۆی بکەی فەقێری دێ. هەرشتێک تا ساڵێک بمێنێ بەکارنەیەت لە دژت دەوەستێت.

-ەیانیان هەروەک چۆن کە مرۆڤ ب...دوورکەوە لەوەی پارە وەربگری بە شەو بە رۆژ وەریبگرە چونکە بەرەکەت دەخاتە ناو پارەکە

بی لەالی بۆیە هەتا ئەگەر قەردت هە..ووزەی زیاترە وەخۆشمان مێشکمان لە بەیانیان تاقەی زیاترە وە تاقەکەش پۆسیتیڤە

هەرشتێک بە رۆژ دەست پێ بکەی قازانجی زیاترە...کەسێک بڵی بە شەو لۆم مەهێنە بۆ رۆژ بۆم بهێنە

جانتەی پارە رەنگی سوور بیت پارەت زیاد دەبێت بەاڵم رەش بیت پارە دێ و دەروا
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https://www.youtube.com/watch?v=uqfb9ZM6Pno

٢٠١٦" خبیرة العالج بالطاقة وماستر الريكي " حنان زينال -الفقرة الثانية -إنتبهوا أيها السادة 

https://www.youtube.com/watch?v=w80KhUZZ4AA&t=46s

٢٠١٦. خبیرة العالج بالطاقة" حنان زينال"ازاي نقبل على الحياة و نتخلص من الطاقة السلبية مع |برنامج هي

https://www.youtube.com/watch?v=Eyip1K6i-eQ

Sabah El Ward - مايو19-جذب شريك الحياة باستخدام الطاقة 

https://www.youtube.com/watch?v=KpFPe74A9Lo

تعرف علي طرق جذب الطاقة االيجابية للمنزل مع الدكتورة سها عيد

https://www.youtube.com/watch?v=mi3WR8Hvj58
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 خبیرة طاقة املكان سها عيد تفجر مفاجأت صادمة-ليست خرافات " الحذاء املقلوب ورش امللح"| صباح الورد

https://www.youtube.com/watch?v=MxrnuBrzUyY

152017سها عيد خبیرة علم طاقة املكان / كالم هوانم مع االعالمية عبیر الشيخ وتستضيف د

https://www.youtube.com/watch?v=IlK_aT04I1w

هي وبس| المات لو ظهرت في بيتك تبقي محسودة هتقولك علیها خبیرة الطاقة سها عيد 

https://www.youtube.com/watch?v=-Q2aenKglF4

هي وبس| فرش البيت بطريقة صحيحة إلدخال الطاقة اإليجابية 

https://www.youtube.com/watch?v=rCn9Bo-PMC0

"إزاي بيوتنا تكون طاقتها إيجابية"سها عيد وحوار حول . لقاء مع د-كالم ستات 

https://www.youtube.com/watch?v=CGwYgbZuG6o
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https://www.mindbodygreen.com/articles/feng-shui-for-every-room-in-your-home

https://www.youtube.com/watch?v=G1qNf3q0pnY

https://www.youtube.com/watch?v=KpFPe74A9Lo&list=TLPQMjkwMzIwMjFNKxyuaZ45Sw&index=2

https://www.youtube.com/watch?v=M4TFHey8yQY

https://www.google.com/search?q=feng+shui&rlz=1C1OKWM_enIQ899IQ899&oq=feng&aqs=chrome.1.6

9i57j0l4j46i175i199j0l4.4673j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8

https://www.youtube.com/watch?v=rCn9Bo-PMC0&t=69s
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