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 اآنه از گرفتن بهره با که بوده قوانین سرییک دانستن مستلزم شاد خانه دکوراسیون

 شاطن شور، که ایخانه داشتن. کنید لحاظ را مثبت تغییرات خود زندگی محیط در توانیدمی

 .است ایساده بسیار هایفعالیت دادن انجام مستلزم کند ایجاد شما درون را امید و

س ها دارید، پسری فعالیتاگر احساس کردید که برای تغییر روحیه خود نیاز به انجام یک

منزل خود  توانید عشق و امید را درهای ناب میسازی ایدهاز منزل خود شروع کنید. با پیاده

 .جاری کرده و از زندگی کردن نهایت لذت را ببرید

کنیم. پس ادامه شاد، آشنا می خانه طراحی هزینه جهتدر ادامه شما را با نکات ساده و کم

 .مطلب را از دست ندهید

 بخشآرامش خواب اتاق چیدمان برای کلیدی نکته ۹ مطالعه: پیشنهاد

 ی شادراهکارهای پیشنهادی جهت طراحی خانه

 کم نگیریدنقش نور طبیعی را در دکوراسیون خانه شاد، دست 

 طراحی توان نقش آن را درهای طبیعی بوده که نمینور خورشید، یکی از مهمترین المان

کم گرفت. شاید این حس شیرین را تجربه کرده باشید که در روزهای ی شاد، دستخانه

 .آفتابی، روحیه بسیار مثبتی دارید

ن شده که بخش در بدطبق تحقیقات به عمل آمده، نور خورشید باعث تولید هورمون شادی

 .تواند بر روحیه افراد تاثیر مثبتی بگذاردمی

خواهید شادی بیشتری را در طول روز تجربه نمایید از معجزه نور طبیعی برای اینکه می

های روشن، نازک و ظریف در دکوراسیون خانه شاد االمکان از پردهغافل نمایید. حتی

 .استفاده نمایید
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 نه شاد مورد توجه قرار دهیدنورپردازی مصنوعی را در طراحی خا 

مثبت باید نسبت به آن آگاه باشید، بحث روشنایی است.  خانه طراحی ای که درمهمترین نکته

اگر جهت استفاده از نور طبیعی در منزل خود با محدودیت مواجه هستید، جای نگرانی 

 .نیست

های آفتابی، توانید جهت دلبازتر نشان دادن محیط زندگی خود از انواع المپشما می

 .های دیوارکوب با نورهای مختلف استفاده کنیدهای سقفی یا چراغچراغ

توانید از آن در اتاق مطالعه )اتاق المپ آفتابی با نور سفید به نور طبیعی نزدیک بوده و می

ن خواب یا هال، بهتریهای آفتابی با نور زرد برای اتاقکار(، استفاده کنید. استفاده از المپ

 .نه جهت پیشنهاد استگزی

های مختلف تا حدودی به سلیقه شما مربوط بوده و نظر قطعی در البته استفاده از المپ

 .باره وجود ندارداین

 قانون توازن و تقارن را در دکوراسیون خانه شاد رعایت نمایید 

مان هستیم. جهت های زیادی در منزلآید که شاهد هرج و مرجگاهی اوقات پیش می

خود استفاده  منزل دکوراسیون ها باید از قانون توازن و تقارن درسامانیری از نابهجلوگی

 .کنید

های بصری بسیار زیبایی را در چیدمان منزل خود ایجاد نمایید. های مختلف، جلوهبا ایده

 .کمی خالقیت به خرج داده و وسایل دکوری را متناسب با سایر عناصر داخلی خانه بچینید

توانید ابتکار عمل را به دست گرفته و از فضای شاد ایجاد شده در محیط می بدین صورت

 .تان نهایت لذت را ببریدزندگی
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 ی شاد استفاده نماییدهای مختلف جهت ایجاد هیجان در طراحی خانهاز محرک 

ی شاد ایجاد خانه طراحی توانید نوعی هیجان را درهای مختلف میشما با استفاده از محرک

 دکوراسیون توانند شامل اضافه کردن نقش و نگارهای مختلف بهها میید. این محرکنمای

 .های مختلف در چیدمان فضا باشندیا استفاده از بافت منزل

گونه ابتکار عملی فروگذار ای شاد از هیچتوصیه ما به شما این است که جهت داشتن خانه

 .خود، اجرا نمایید های خالقانه خود را در محیط زندگینکرده و ایده

 مند شویداز گیاهان سبز آپارتمانی در طراحی خانه شاد و مثبت بهره 

های آپارتمانی باعث دور ماندن ما از فضای سبز طبیعت شده است. اما متراژ پایین خانه

توانید از گیاهان سبز در منزل استفاده کرده و به نحوی طبیعت را اشکال ندارد. شما می

 .وارد محیط زندگی خود نمایید

و آنها را خریداری توانید اسامی گیاهان انرژی مثبت را پیدا کرده تنها با یک سرچ ساده می

های مثبت در خانه و تغییر حال ای هستند که در ایجاد انرژینمایید. گیاهان، موجودات زنده

 .کنندی ما نقش بسیار مهمی ایفا میو روحیه

 .عالوه بر این، گیاهان در تولید اکسیژن و پاکسازی هوای خانه، تاثیر بسزایی دارند

 سازی نماییدی خود پیادهکوراسیون خانهسابی را در د-سبک فرهنگ ژاپنی وابی 

سازی اصول آن در محیط زندگی خود با پیاده  سابی، سبک زندگی ژاپنی بوده که-وابی

 .ی شاد و مثبتی را در خود ایجاد نماییدتوانید روحیهمی

سابی بوده که با -احترام به اصالت و سادگی از مهمترین اصول سبک زندگی وابی

توانید در شادتر شدن محیط زندگی خود، نقش ای جالب در این زمینه میهسازی ایدهپیاده

 .مهمی ایفا نمایید
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از نگهداری وسایل غیرضروری در منزل خودداری کرده و چیدمان محیط را به نحو بسیار 

 .ساده با وسایل مورد عالقه خود، انجام دهید

 تفاده نماییدهای مختلف منزل اسبخش در قسمتهای معطر و انرژیاز رایحه 

ها، کنندهی شاد بهتر است که محیط زندگی خود را با انواع خوشبوخانه طراحی جهت

ها، عودها ها، اسانسهای معطر شمععطرآگین کنید. خوشبو کردن خانه با استفاده از رایحه

 .ها، تاثیر بسزایی بر روحیه خواهد گذاشتیا اسپری

انرژی بسیار مثبتی را در محیط ایجاد خواهید کرد.  قطع به یقین با اجرایی کردن این ایده،

 .عالوه بر آن، انرژی فرد برای لذت بردن از زندگی چند برابر خواهد شد

 بخش استفاده نماییدهای انرژیجهت طراحی خانه شاد از رنگ 

رود. تاثیرات مثبت ی شاد به شمار میخانه طراحی ، یکی از مهمترین فاکتورهایرنگ

 .روحیه افراد به هیچ عنوان قابل انکار نیستها بر رنگ

توانید فضای منزل خود را به بهترین نحو، بخش میهای انرژیبا انتخاب بعضی از رنگ

طراحی کرده و آرامش و شادی را در محیط زندگی خود ایجاد نمایید. البته در این مورد 

جاد نشاط در روحیه فرد های روشن، فضا را دلبازتر کرده و باعث ایدقت نمایید که رنگ

 .شودمی

سفید استفاده نمایید. زیرا رنگ سفید، نماد  ی شاد و پر از انرژی از رنگخانه طراحی برای

 .کندتان نقش مهمی ایفا میصلح بوده و در ایجاد آرامش و شادی در محیط زندگی

 از وسایل مورد عالقه خود در دکوراسیون خانه شاد استفاده نمایید 

تان جریان یابد از وسایل مورد عالقه خود استفاده نمایید. برای اینکه شور و نشاط در منزل

 .ی خود استفاده نماییدکنند را در دکوراسیون خانهوسایلی که به شما حس خوب تزریق می
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شویی، چیدمان غیراصولی و استفاده از وسایل نامناسب انرژی منفی طبق اصول فنگ

ای شاد از هر د خواهند کرد. به همین دلیل توصیه شده جهت داشتن خانهزیادی در فضا ایجا

 .دهد، استفاده نماییدای که به شما حس خوبی میوسیله

های منفی های مفید جهت دفع انرژیحلدور انداختن وسایل کهنه و قدیمی، یکی از راه

 .محیط است

 گیرینتیجه

خواهند در محیط ی افرادی است که میهای شاد، یکی از مهمترین دغدغهخانه طراحی

 .زندگی خود تغییرات مثبتی ایجاد کنند

توانید زیبایی را در فضای منزل خود جاری کرده شما با پیروی کردن از چند اصل ساده می

 .و شور زندگی را در خود ایجاد نمایید

بخش کمک نرژیای شاد و اخانه طراحی این مقاله از این رو تهیه شده تا به شما در ایجاد

 .نماید

 


