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"คุณเตรียมตัวหล่อสวยเด้งรับปีฉลูกันหรือยัง...?" ลองนอนก่ายหน้าผากทบทวนเหตุ การณ์ดีและไม่ดีใน
พ.ศ. ที่ผ่านไป คิดไม่ออกไม่เป็นไร ลองส่องกระจกดูริ้วรอยบนใบหน้าที่เกิดจากการตรากตรำมาทั้งปี
หากตรึกตรองแล้วใบหน้าเหมือน "อมทุกข์ แบกโลกทั้งใบไว้คนเดียว"
ถึงเวลาหรือยังที่ต้องแปลงโฉมดวงหน้าให้หล่อเหลา สวยเฉียบรับปีฉลู
ศาสตร์โหงวเฮ้ง เป็นอีกทางเลือกเพื่อเสริมความมั่นใจในการแต่งหน้าให้เหมาะสมและถูกต้องตามราศี
ซึ่งวันนี้การแต่งหน้าไม่ได้จำกัดว่าต้องเป็นผู้หญิงหรือชายเทียม
แต่ผู้ชายทั้งแท่งก็สามารถเสริมแต่งใบหน้าได้เช่นกัน โดย คฑา ชินบัญชร นักพยากรณ์ไพ่ยิปซีและฮวงจุ้ย
ให้ความเห็นถึงศาสตร์การแต่งหน้าตามโหงวเฮ้งว่า มีมาตั้งแต่สมัยอียิปต์โบราณที่มีการนำเปลือกไม้สีสันต่าง ๆ
มาแต่งเติมหน้าตาของผู้หญิงเพื่อให้เกิดความสวยงาม ด้านผู้ชายก็นำเปลือกไม้สีสันต่างๆ
มาแต่งเติมใบหน้าให้ดูน่าเกรงขามเมื่อออกรบเพื่อข่มขวัญศัตรู
วัฒนธรรมการแต่งหน้าแผ่ขยายสู่เอเชียผ่านประเทศจีน
จึงเกิดแนวคิดนำศาสตร์โหงวเฮ้งมาผสมผสานกับการแต่งหน้า ซึ่งโหงวเฮ้งบนใบหน้าประกอบด้วย 2 หลักใหญ่ คือ
1.อวัยวะทั้ง 5 บนใบหน้าประกอบด้วย คิ้ว ตา จมูก ปาก หู 2.เนินทั้ง 5 บนใบหน้าคือ เนินแก้มซ้าย แก้มขวา
เนินคาง เนินจมูก เนินหน้าผาก
หากแยกตามราศีการแต่งหน้าเพื่อเสริมโหงวเฮ้ง คฑา แนะนำไว้ดังนี้
ราศีมังกร (14 ม.ค. - 13 ก.พ.) ธาตุดิน
เป็นคนใบหน้าออกไปทางยาวรูปไข่ คิ้วเรียว ริมฝีปากสวยอิ่ม ควรใช้สีสันของธาตุไฟเสริมราศี
ดวงตาใช้สีส้ม น้ำตาล น้ำตาลทองแลดูมีพลัง โหนกแก้มปัดด้วยสีโทนชมพู ส้ม อิฐ
สีโอลด์โรสเพิ่มเสน่ห์ด้วยรอยยิ้มสีกุหลาบ หรือส้มโอลด์โรส ชมพูเหลือบม่วง ด้านคิ้วหมายถึง อำนาจบารมี
วาดให้หัวคิ้วเรียวตามธรรมชาติถึงหางคิ้ว ใช้สีน้ำตาลเข้มปัดคิ้ว
อย่าพยายามใส่แว่นปิดดวงตาแต่ควรเน้นให้ตาโตเพื่อเสริมพลังอำนาจ
ราศีกุมภ์ (14 ก.พ. - 13 มี.ค.) ธาตุลม
ใบหน้ามนแต่มีโหนกแก้ม ควรเน้นที่ริมฝีปากด้วยสีสว่างสดใสแดงอมชมพู หรือชมพูเหลือบม่วง
และชมพูประกายสดใส เสริมความมั่นใจเพื่อให้ดูโดดเด่นยิ่งขึ้นด้วยการไฮไลต์สันจมูก ส่วนตาสีท้องฟ้า
หรือประกายเหลือบทอง ปัดแก้มด้วยสีอ่อนเช่น ชมพูอ่อน ม่วงอ่อน เน้นแต่งเติมผิวใต้ดวงตาเพื่อส่งเสริมความรัก

ราศีมีน (14 มี.ค. - 14 เม.ย.) ธาตุน้ำ
ดวงตาควรใช้สีชมพูอมม่วงอ่อน หรือเขียวอ่อนของใบไม้แรกผลิหรือสีควันบุหรี่ประกายขาวสดใส
คิ้วกันให้ได้รูปรับกับใบหน้า เน้นริมฝีปากสีชมพูประกายสดส่งเสริมให้สุขภาพดี
ราศีเมษ (15 เม.ย - 14 พ.ค.) ธาตุไฟ
สีผิวมักออกคล้ำ คางเด่น คอยาวระหง หน้า ผากกว้าง คิ้วดกควรปัดมาสคาร่าเน้นเปลือกตาด้วยสีเงิน
สีบรอนซ์ โหนกแก้มเอิบอิ่มด้วยสีธาตุไฟสว่างด้วยสีบรอนซ์เงิน สีม่วง และสีส้มแดง
ริมฝีปากมันวาวดูเป็นประกายเย้ายวนด้วยสีชมพูแดง ส้มโอลด์โรส ชมพูประกายใสและแดงแตงโม
ราศีพฤษภ (15 พ.ค. - 14 มิ.ย.) ธาตุดิน
ใบหน้ากลม จมูกโด่ง แต่งหน้าด้วยเฉดสีเอิร์ธโทนเป็นหลัก ปัดแก้มด้วยสีน้ำตาลอ่อน น้ำตาลประ
กายทอง น้ำตาล อมม่วง เน้นขอบตาและเปลือกตาด้วย สีโกโก้ น้ำตาลเข้ม ทรายทอง ใช้ลิปสติกโทนน้ำตาลแดง
น้ำตาล อมส้ม สีแดงประกายสดใส สีส้มโอลด์โรสทำให้รอยยิ้มอบอุ่นน่าใกล้ชิด
ราศีเมถุน (15 มิ.ย. - 12 ก.ค.) ธาตุลม
ใบหน้าอูมสวย จมูกโด่งหรือใหญ่ ดวงตา แจ่มใส ใบหน้าดูอ่อนกว่าวัย แก้มและหน้าผากโหนก ริม
ฝีปากได้รูป ควรใช้โทนสีธรรม ชาติที่ดูสดชื่นแจ่มใส เสริมความเป็นตัวเอง ดวงตาเน้นสีเขียวเข้ม ฟ้าอมเทา
ประกายขอบตาเหลือง หรือทอง แก้มสีส้มอิฐ หรือชมพูสดใส
ริมฝีปากเพิ่มความงามด้วยสีส้มแดงและสีชมพูกลีบกุหลาบ
ราศีกรกฎ (16 ก.ค. - 16 ส.ค.) ธาตุน้ำ
หน้าผากนูนสวย จมูกเชิดงอน แก้มใสอิ่ม ริมฝีปากเต็มได้รูป ดวงตาแลดูอ่อนเยาว์ใส
การแต่งแต้มใบหน้า เน้นรอยยิ้มและดวงตาเปล่ง ประกายสดใสด้วยสีเขียวน้ำทะเล สีม่วงอ่อน สีเขียวพฤกษ์ไพร
โหนกแก้ม สีส้มอิฐ ริมฝีปากสีชมพูเข้ม และชมพูสดใสดูเป็นประกาย
ราศีสิงห์ (17 ส.ค. - 15 ก.ย.) ธาตุไฟ
ใบหน้าดูดีได้รูปสีชมพูเปล่งปลั่ง นัยน์ตาสีน้ำตาลสนิทคมขาว ใช้สีเจิด จ้าเสริมพลัง
ควรทาตาด้วยสีบรอนซ์เงิน น้ำตาลทอง สีฟ้าอมม่วงและเปลือกตาประกายเหลืองทอง ปัดแก้ม ด้วยสีอิฐประกายเงิน
ริมฝีปากควรเสริมด้วยสีชมพูแดง ชมพูสดใส สีแดงฉ่ำเนื้อแตงโมและสีชมพูเหลือบม่วง
ราศีกันย์ (16 ก.ย. - 16 ต.ค.) ธาตุดิน

สีสันบนใบหน้าที่จะเติมพลังชีวิตนั้นคือ สีชมพูอ่อน สีอิฐ สีส้ม พวง แก้มน้ำตาลอ่อน หรือน้ำตาลประ
กายทอง เปลือกตาใช้สีแดงกุหลาบ แดงชบา ชมพูเหลือบม่วง น้ำตาล ส่วนริมฝีปากแต่งด้วยสีโอลด์โรส
ราศีตุลย์ (17 ต.ค. - 15 พ.ย.) ธาตุลม
ใบหน้ารูปไข่ คางมน ตาสีเข้ม ริมฝีปากสวย ผิวพรรณดี แต่งแต้มใบหน้าเน้นความสมดุลของธรรมชาติ
ดวงตาสีเขียวเข้มของพรรณไม้ สีม่วงประกายขาว สีเขียวอ่อน เพิ่มเสน่ห์ดึงดูดใจ ด้วยแก้มโทนสีส้ม สีอิฐ
สีโอลด์โรสและชมพู รับกับริมฝีปากส้มแดง สีโอลด์ โรสประกาย
ราศีพิจิก (16 พ.ย.-14 ธ.ค.) ธาตุน้ำ
แววตามีเสน่ห์ชวนมอง คิ้วเข้ม ใบหน้าและรอยยิ้มน่าประทับใจ ควรแต่งแต้มเปลือกตาด้วยสีม่วงเข้ม
ฟ้าอ่อน และเขียวน้ำทะเล เพิ่มพลังของแววตา ด้วยประกายทองและฟ้า แก้มชมพูดูมีเสน่ห์น่าค้นหา
ริมฝีปากชมพูเข้ม
ราศีธนู (15 ธ.ค. - 13 ม.ค.) ธาตุไฟ
ใบหน้ามักมีรูปไข่ ควรมีสีส้ม น้ำตาลทองหรือออกส้มแดงและสีอิฐที่แก้ม แต่งเปลือกตาด้วยสีอบอุ่น เช่น
น้ำตาล น้ำตาลทอง เขียวและชมพูแดง ริมฝีปากธรรมชาติด้วยสีส้มสด หรือส้มโอลด์โรส ชมพูกลีบกุหลาบสดใส
และน้ำตาลเหลือบม่วง ควรเสริมความมันวาวให้ริมฝีปากแลดูเย้ายวนใจ
"ปีวัวนี้ราศีที่อาจจะมีเคราะห์มากที่สุดคือ ราศีพฤษภ, มีน, กรกฎ, พิจิก อาจได้รับทุกข์ร้อนต่างๆ นานา
จึงต้องระวังตัวและหมั่นทำบุญอยู่เสมอ
ซึ่งการแต่งหน้าเพื่อเพิ่มโหงวเฮ้งก็เป็นอีกทางหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมดวงชะตาได้" คฑา กล่าว
การแต่งหน้าเพื่อเสริมโหงวเฮ้งเป็นอีกความเชื่อหนึ่งที่ส่งเสริมความมั่นใจ
แต่ต้องควบคู่กับการทำความดีที่จะทำให้การงาน ชีวิตครอบครัวเจริญก้าวหน้าได้ในปีฉลู

ขอบคุณที่มาจาก กระปุกดอทคอม

