Chuyển nhà gặp mưa tốt hay xấu?

Niềm tin tâm linh đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của nhiều gia đình Việt Nam. Từ ngàn xưa,
người dân ta đã quan niệm bất kỳ sự biến đổi nào trong cuộc sống, đặc biệt xuất phát từ các yếu tố tự nhiên
đều có ý nghĩa nào đó, đặc biệt về vấn đề thời tiết.
Chuyển nhà gặp trời mưa, trời đổ mưa khi khai trương, động thổ, cưới hỏi hoặc bỗng nhiên xuất hiện gió
lốc, cầu vồng,...theo nhiều người đó đều là điềm báo cần lưu ý.
Vậy nếu bạn đang chuyển nhà mà trời đổ mưa thì tốt hay xấu? Và cần làm gì để đồ đạc được an toàn khô
ráo? Cùng Dịch Vụ Chuyển Nhà Thành Hưng tìm hiểu để giảm bớt âu lo nhé!

Quan niệm phong thủy về trời mưa?
Nước được xem là khởi nguồn sự sống của vạn vật trên trái đất. Nước giúp cây trái tốt tươi, đâm chồi nảy
lộc, là yếu tố cực quan trọng duy trì sinh mạng của muôn loài. Trong khi đó mưa hội tụ và mang nước về
tưới mát mọi thứ. Chính điều này mà dân gian cho rằng trời mưa là biểu hiện của sự sinh sôi nảy nở, phát
triển tiến tới, là những điều tốt đẹp. Vậy nên mới có câu ví von “tiền vào như nước”, …. Do đó, làm việc
lớn mà trời mưa thì sẽ là điềm tốt.
Đặc biệt, nếu trời xuất hiện nắng và mưa cùng lúc (Còn gọi là mưa bóng mây) với cầu vồng thì sẽ rất may
mắn. Theo dân gian, đó là biểu hiện của sự thành công, được quý nhân giúp đỡ trong tương lai, mọi điều sẽ
tốt lành, suôn sẻ.

Chuyển nhà gặp trời mưa là điềm lành hay dữ?
1. Theo quan niệm dân gian
Ngày chuyển dọn nhà đã định, tuy nhiên bỗng dưng trời chuyển mưa và bạn cảm thấy bối rối không biết có
tốt không, là xui hay hên, nên tiếp tục hay thay đổi ngày dọn nhà?. Đừng quá lo lắng, bởi theo như phân
tích ở trên thì ý nghĩa trời mưa khi chuyển nhà là điềm lành, may mắn, tiền tài sẽ đến “gõ cửa” nhà bạn.
Ngoài ra với nhiều chuyên gia phong thủy thì dọn nhà gặp mưa còn có các tác dụng sau:

Cầu vồng sau mưa khi chuyển nhà là một dấu hiệu may mắn
Mưa giúp gột rửa những điều không may mắn, xui xẻo trước đó của ngôi nhà, làm trôi đi bụi bẩn giúp nhà
mới của bạn trở nên thực sự “sạch sẽ” cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Trời mưa giúp ngăn cản những cô hồn, âm khí không tốt từ nhà cũ theo về nhà mới. Vậy là gia chủ có thể
an tâm nhập trạch dọn vào nhà mới, bắt đầu lại mọi thứ một cách tốt đẹp và suôn sẻ nhất.
2. Một vài rắc rối nảy sinh khi chuyển nhà ngày mưa
Tuy xét về phong thủy mưa khi chuyển nhà là may mắn nhưng trên thực tế, bạn có thể gặp một số rắc rối
như:
+Mưa làm các thiết bị điện tử, máy móc dễ bị ướt, hỏng hóc nếu đóng gói và vận chuyển không đúng cách

+ Chăn gối, nệm, quần áo,... nếu bị mưa ướt sẽ gây ẩm mốc và mùi khó chịu, mất nhiều thời gian để giặt
giũ, vệ sinh.
+Mưa lớn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho đồ đạc và con người (giông lốc, cây ngã đổ, trượt ngã)
+Mưa gây ngập đường, kẹt xe làm kéo dài thời gian chuyển dọn nhà, lỡ việc quan trọng của bạn
+Mưa làm việc khuân vác đồ ra vào xe tải trở nên mất sức hơn, bạn cũng dễ bị bệnh, cảm cúm vì trời mưa
Như vậy, dù quan niệm chuyển nhà là điềm tốt nhưng nếu trời mưa mà bạn lại không kỹ lưỡng trong khâu
đóng gói vận chuyển thì may mắn cũng thành xui xẻo. Còn gì tệ hơn việc chiếc tivi mới mua hoặc các đồ
đạc bị ngấm nước, rơi vỡ và hư hại? Vậy nên, việc mưa khi chuyển nhà tốt hay xấu trước mắt sẽ phụ thuộc
rất nhiều vào quá trình bạn thực hiện chuyển dọn.
Nên chọn thuê xe tải thùng kín chuyển nhà khi mưa để giữ đồ đạc khô ráo
Trừ khi mưa bão quá lớn có khả năng gây nguy hiểm là bạn nên thay ngày tốt chuyển nhà để đảm bảo an
toàn. Còn lại nếu mưa ngâu bình thường thì việc chuyển nhà là hoàn toàn khả thi. Một vài lưu ý dưới đây
sẽ giúp cho công việc chuyển nhà của bạn trở nên an toàn và thuận lợi hơn trong những ngày mưa!
Nếu trời đang mưa, các đồ đạc máy móc quan trọng nên đóng gói thêm 1 lớp nilong trước khi cho vào
thùng carton. Sau đó bọc thêm một lớp nilong phía ngoài.
Mang theo túi nilong dự phòng trong trường hợp trời bất chợt đổ mưa hoặc cần đóng gói thêm
Thuê dịch vụ chuyển nhà là một gợi ý lý tưởng dành cho bạn. Các dịch vụ chuyển dọn có kinh nghiệm sẽ
biết các xử lý tốt nhất trong các điều kiện thời tiết đa dạng, đặc biệt là mưa. Giúp bạn chuyển nhà đỡ vất vả
hơn và an tâm vì đồ đạc luôn được bảo quản an toàn.
Nên chọn xe tải chuyển nhà có thùng kín. Xe ba gác chuyển nhà trong tình huống này là quyết định sai
lầm.
Khi dọn đến nhà mới vẫn nên làm lễ nhập trạch chuyển nhà bình thường để cầu mong may mắn, bình an.
Nếu tự chuyển nhà thì đóng gói cẩn thận, nhờ thêm người hỗ trợ, chuẩn bị thêm áo mưa và ủng hoặc giày
có đế nhám để tránh trượt ngã...
Các mẹo hay khi chuyển nhà vào mùa mưa sẽ giúp ích cho bạn lúc này để chuyển nhà được nhanh chóng
và an toàn hơn khi mưa bão.
Chuyển dọn nhà vào ngày mưa tuy có chút vất vả nhưng nhìn theo phương diện phong thủy lại mang đến
cho bạn nhiều may mắn. Nhưng đừng vì thế mà chủ quan, hãy nhớ luôn cẩn thận để buổi dọn nhà được
suôn sẻ nhất bạn nhé!
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