ﻓﻨ ﺷﻮﯾ
ﻓﻨ ﺷﻮﯾ ﻫﻨﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧ ﺷﺮﻗ ،ﺑﺮای ﻗﺮار دادن ﻫﺮ وﺳﯿﻠﻪ در ﺟﺎی ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮد ﭼﻪ در ﻣﻨﺰل و ﭼﻪ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر اﺳﺖ .ﻫﻨﺎﻣ
ﮐﻪ اﻧﺴﺎن و ﻣﺤﯿﻂ ﭘﯿﺮاﻣﻮن او ﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﺎﻫﻨ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻧﺘﯿﺠﻪ اش زﻧﺪﮔ ﺧﻮب و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮای ﻣﺎﺳﺖ و ﻫﺪف ﻓﻨ ﺷﻮﯾ ﻫﻢ
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻓﻨ ﺷﻮﯾ را ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻟﻐﺖ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨ ﺑﺎد و آب اﺳﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ
از ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎد و آب و ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن درﺳﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺎدی اﻧﺮژی ﺧﻮﺑ در ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔ ﻣﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﭘﯿﺪا ﻣ ﮐﻨﺪ.
ﺧﺎﺳﺘﺎه ﻓﻨ ﺷﻮﯾ ﻗﺎره آﺳﯿﺎ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻨﺶ ﺑﺮای ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﯿﺎﻧﻪ و ﻧﺎ آﺷﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺴﯿﺎری از راه ﮐﺎر ﻫﺎﯾﺶ
از ﻗﺪﯾﻢ در ﻓﺮﻫﻨ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﺑﺨﺸ ازﺑﺎور ﻫﺎی ﮐﻬﻦ ﻣﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻗﺒﻞ
از ﺑﻬﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪادﻧﺪ و آﻟﻮدﮔ ﻫﺎﯾ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎل اﯾﺠﺎد ﺷﺪه و ﺑ ﻧﻈﻤ ﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺪاوم از وﺳﺎﯾﻞ در ﻃﻮل
ﺳﺎل ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه را ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﻣ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ اﻧﺮژی ﺟﺪﯾﺪ و ﺗﺎزه ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ ﻣ روﻧﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ در زﻧﺪﮔ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺎ ﻣﻮاردی ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﯾﺎ اﺟﺎره ﻣﺤﻞ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﮐﺎر ﯾﺎ زﻧﺪﮔ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ
ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗ ﺧﻮب در زﻧﺪﮔ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎﯾﺪ و در ﻣﺎﻟﻤﺎﺗﺘﺎن اﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ را اﯾﻦ ﻃﻮر ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮاﯾﻤﺎن آﻣﺪ داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﺧﻮش ﯾﻤﻦ ﺑﻮد و ﻫﺮ ﮐﺴ در اون زﻧﺪﮔ ﮐﻨﺪ ﺷﺎﻧﺲ ﻣﯿﺎورد .ﮔﺎﻫ اوﻗﺎت ﻫﻢ وﻗﺘ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔ ﻗﺒﻠ و ﻓﻌﻠ
ﺧﻮدﺗﻮن را ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣ ﮐﻨﯿﺪ ﻣ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﻗﺒﻠ وﺿﻊ ﮐﺎر و ﺣﺮﻓﻪ ﺧﻮﺑ ﻧﺪاﺷﺘﯿﻦ وﻟ در اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ وﺿﻊ ﮐﺎرﺗﺎن ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪه
و در ﻋﻮض ﻣﺸﻼت دﯾﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﯾﻦ و ﯾﺎ ﻣﺜﻼ وﻗﺘ ﻣﻬﻤﺎﻧ ﻣﯿﺮوﯾﺪ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﻋﻠ رﻏﻢ اﯾﻦ ﮐﻪ زﯾﺎد ﺑﺎ اﻓﺮاد آﺷﻨﺎ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ،
وﻟ اﺣﺴﺎس راﺣﺘ و ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ﮐﻨﯿﺪ وﻟ در ﻋﻮض ﺟﺎی دﯾﺮ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﻋﻠﺖ ﻣﺸﺨﺼ اﺣﺴﺎس ﻧﺎراﺣﺘ ﮐﻨﯿﺪ.
واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﻣﺸﻼت و ﺗﻐﯿﯿﺮات زﻧﺪﮔ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔ ﻣﺎ و ﭼﻮﻧ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ وﺳﺎﯾﻞ ﻣﺎ در
اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ ارﺗﺒﺎط دارد و ﻓﻨ ﺷﻮﯾ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤ ﻣ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط را ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ و ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ را ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﻧﻘﺎط
ﺿﻌﻒ را ﺑﺮ ﻃﺮف ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.
 (۱ﻓﻨﺷﻮﯾ ﻣﮔﻮﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺮژی ﻃﺒﯿﻌﺖ را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺎورﯾﻢ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﯾ آبﻧﻤﺎی ﮐﻮﭼ ﮐﻪ ﺻﺪای رﯾﺰش آب را در ﺧﺎﻧﻪ
ﺗﺮار ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﮔﻠﺪانﻫﺎی ﺳﺒﺰ و ﮔﻞﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌ را در اﻃﺮاف ﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
 (۲در اﺗﺎق ﺧﻮاب ،ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و ﻟﻮازم ورزﺷ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮدﻣﯿﻞ را ﻗﺮار ﻧﺪﻫﯿﺪ ،ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻠ ﮐﻪ اﻣﻨﯿﺖ و ﺳﻮت اﺗﺎق ﺧﻮاب
ﺷﻤﺎ را ﻣﺨﺪوش ﮐﻨﺪ ،در ﻓﻨﺷﻮﯾ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﻣﻦﺗﺮﯾﻦ و دلاﻧﯿﺰﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺧﺎﻧﻪ ،ﺑﺎﯾﺪ اﺗﺎق ﺧﻮاب ﺑﺎﺷﺪ.
 (۳درﻫﺎی ﺳﺘﯿﺰهﺟﻮ را ﻣﻬﺎر ﮐﻨﯿﺪ .ﻓﻨﺷﻮﯾ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﻮﻻﻫﺎی ﺟﯿﺮﺟﯿﺮﮐﻨﻨﺪه ،درﻫﺎی ﺑﺎد ﮐﺮده و ﺗﺮکدار راه ورودی
اﻧﺮژی ﻣﺜﺒﺖ را ﻣﺴﺪود ﻣﮐﻨﺪ وﻟ ﺣﺘ اﮔﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻧﺮژی ﻣﺜﺒﺖ ﭼﯿﻨ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻗﻮل ﻣدﻫﻢ درﻫﺎی ﺗﻤﯿﺰ و ﻧﺮم
اﻋﺼﺎبﺗﺎن را در ﺧﺎﻧﻪ آرام ﻣﮐﻨﺪ.

 (۴ﭘﺸﺖدرﻫﺎ را از ﺷﺮ ﺳﻨﯿﻨ ﻟﺒﺎسﻫﺎی ﺗﻠﻨﺒﺎر ﺷﺪه روی ﺟﺎرﺧﺘﻫﺎی ﭘﺸﺖدر ،ﺧﻼص ﮐﻨﯿﺪ و ﺧﻮدﺗﺎن ﻫﻢ ﯾ ﻧﻔﺲ راﺣﺖ
ﺑﺸﯿﺪ ،ﺷﻤﺎ ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﻤﺪ ﻟﺒﺎسﺗﺎن را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ رﻧ و اﺳﺘﻔﺎده ﺑﭽﯿﻨﺪ و رﯾﺨﺖ و ﭘﺎش ﻟﺒﺎسﻫﺎ را ﮐﻢ ﮐﻨﯿﺪ.
 (۵ﭼﯿﻨﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ ﻫﺮ ﻓﺮدی ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﺎﻧﻪ ﭘﻨﺎﻫﺎﻫ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﮔﻮﺷﻪای از اﺗﺎق ﺧﻮاب ﯾﺎ ﺣﺘ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ را در ﻧﻈﺮ
ﺑﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ در آن ﺑﻪ آﺳﻮدﮔ ﺑﺮﺳﯿﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺨﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺷﻌﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﭼﺮت ﺑﺰﻧﯿﺪ.
 (۶ﭘﻨﺎﻫﺎه را ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮده و زﯾﺒﺎﺗﺮ ﮐﻨﯿﺪ .رﻧ ﺳﺒﺰ روﺷﻦ ،ﻧﺎرﻧﺠ روﺷﻦ ،ﺻﻮرﺗ را ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺣﺘ اﮔﺮ ﯾ ﺑﺎﻟﺸﺘ ﺑﻪ
اﯾﻦ رﻧ ﺑﺎﺷﺪ .ﺟﺎی ﺷﻤﻊ و ﻋﻮد ﺳﻮز و ﮔﻠﺪان ﮔﻞ را در اﯾﻦ ﻣﺎن ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻨﯿﺪ .ﺳﻮت ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ،ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ آن ﻣﺤﻞ و ﯾ ﮔﻞ
و ﺷﻤﻊ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﻦ روﺣ ﻗﻮی در ﻫﻨﺎم ﺑﺮوز ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺑﺎﺷﺪ.
(۷اﮔﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﻨﺪ اﺗﺎق ﺧﻮاب دارد ،ﺟﺎی اﺗﺎقﻫﺎ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻋﻮض ﮐﻨﯿﺪ .در اﯾﻦ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾ ﮔﺮد و ﻏﺒﺎرﻫﺎی وﺳﺎﯾﻞ اﺿﺎﻓﻪ زﯾﺎد
ﮐﺸﻒ ﻣﺷﻮد و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﺣﺘ از ﯾ اﺗﺎق ﺑﻪ اﺗﺎق دﯾﺮ روﺣﯿﻪ را ﻣﺜﺒﺖﺗﺮ ﻣﮐﻨﺪ.
 (۸ﻫﺮ روز ﺻﺒﺢ ﺣﺘ در ﻫﻮای ﺳﺮد ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ را ﺑﺎز ﺑﺬارﯾﺪ و ﻫﻮای ﻣﻨﺰل را ﺗﺎزه ﮐﻨﯿﺪ.
 (۹ﻏﺬا را در ﻫﺮ ﺣﺎﻟﺘ در ﺑﺸﻘﺎب ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد و ﭘﺸﺖ ﻣﯿﺰ ﺑﺨﻮرﯾﺪ ،ﺗﺮﺟﯿﺤﺎ ﻏﺬا را ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﺎدﺗﺎن ﺑﻤﺎﻧﺪ
ﺑﺸﻘﺎﺑ ﺑﻪ رﻧ دﻟﺨﻮاه و ﺷﻞ دﻟﺨﻮاه آﻧﻬﺎ روی ﻣﯿﺰ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .ﻫﺮ ﮐﺲ ﺣﻖ دارد ﮐﻪ ﺑﺸﻘﺎب و ﻟﯿﻮان ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻪ دﺳﺘﻤﺎل ﺳﻔﺮهﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺣﺪس ﻣزﻧﯿﺪ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪﺷﺎن اﺳﺖ ،ﺑﺪوزﯾﺪ.
 (۱۰ﻗﻔﺴﻪﻫﺎ و وﯾﺘﺮﯾﻦﻫﺎ را ﺧﻠﻮت ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﺰﯾﯿﻨﺎت درﻫﻢ و ﺑﺮﻫﻢ را از ﺟﻠﻮی ﭼﺸﻢ دور ﮐﻨﯿﺪ.
 (۱۱اﮔﺮ ﺑﺮای ﻣﺒﻞ ﺧﻮد روﮐﺶ ﭘﺎرﭼﻪای دوﺧﺘﻪاﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﭼﺮوک و ﻣﻌﻮج اﺳﺖ ،ﺣﺘﻤﺎ آن را اﺗﻮ ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﺗﺮﻣﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ.

