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    Cửa ra vào và cửa sổ là nẻo dẫn khí và đón vận may vào nhà. Khí vận hành ở trong nhà
được xem là lý tưởng khi nó thông suốt cũng như sự chuyển vận hài hòa trong một cơ thể khỏe
mạnh...            

  Theo đúng cách thì các cửa trong nhà, hành lang và cầu thang sẽ dẫn khí vận chuyển khắp
nhà. Sự vận hành phải điều hòa, không quá nhanh cũng như đừng quá chậm. Lối cửa chính
phải mở ra chỗ rộng nhất của phòng hay đại sảnh. Đại sảnh là nơi mở ra cho khí và tạo ấn
tuợng đầu tiên cho căn nhà nên nó giữ một vai trò khá quan trọng trong thuật phong thủy. Khu
vực này rất cần sáng sủa, sự khoan khoái cũng như cảm giác ấm cúng và thân mật...

    

* Một số vấn đề và cách chữa những cấu trúc lệch lạc của ngôi nhà:

    

- Nếu cánh cửa mở ra nghịch chiều sẽ kềm chặt khí và vận may của người cư ngụ. Để hạn chế
sự khiếm khuyết, bạn phải đổi cửa ra vào theo chiều thuận, treo gương trên tường để tạo không
gian rộng thêm; đặt đèn hay chuông tự động reo khi có người mở cửa.

            

Cửa chính dẫn vào nhà phải luôn rộng mở
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Cửa phụ cũng cần được bố trí hợp lý tạo sự lưu thông khí tốt trong nhà

  
      

- Nếu một người về nhà hàng ngày mà chung quanh toàn các bức vách "dàn hàng chào" sẽ làm
dội khí.  

  - Cách chữa:     Bạn có thể treo gương trên vách tường giúp khí chuyển vào khoảng không
gian dội khí.  
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    Cửa sổ không chỉ là những con mắt đẹp mà còn là nơi dẫn khí vào nhà        -  Một lối vào hẹp và tối dẫn vào nhà cũng cản sự vận khí và cản trở may mắn của người cưngụ.        - Cách chữa:     Đặt một ngọn đèn sáng trên trần và một tấm gương trên vách cận cửa để tạochiều sâu.      

    Các lối đi và cửa nẻo trong nhà cần được bố trí hợp lý để vận chuyển khí một cách tốt nhất      -  Cửa sau nhà cũng quan trọng, nó tượng trưng cho các dịp may đến một cách gián tiếp.Nhà ở hay cửa hàng sẽ gặp may mắn hơn khi có cửa sau mở ra một lối đi rộng rãi vì đó là biểutượng cơ may sẽ lớn hơn trong sự phát triển tài chính thay vì là một vách tường ngăn chặn.                  
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 Sảnh rộng...  

... và lối sau nhà thoáng mát tốt cho sự vận chuyển lưu thông khí          Phong thủy Đông Phương  - Theo Tuổi Trẻ
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