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 خانه؛ محیط امنی برای زندگی

، محیط امنی است که باید آرامش را برای افراد پس از گذراندن یک روز  خانه •

 .دشوار کاری به ارمغان آورد

برخورداری از یک محیط امن و پر از آرامش برای کسی که بیشتر وقت خود را  •

 .رودگذراند از مهمترین نیازها به شمار میحیط بیرون میدر م

رمقی بیشتر در  نامرتب بودن و شلختگی در منزل منجر به ایجاد خستگی و بی •

شود. به همین دلیل است که اکثر مردم همواره از تنبلی و دلزدگی از  افراد می

 .محیط زندگی خود شکایت دارند

ی خود را دوست داشته باشید، داشتن  انهخ ها برای اینکهیکی از مهمترین روش •

 .های هفتگی استریزی برای تمیزکاریبرنامه

برخورداری از هدف و اینکه هر روز را به انجام یک کار کوچکی اختصاص  •

 .دهید در تغییر دادن حال روحی شما بسیار تاثیرگذار است

  محیط زندگیهای مشخص باعث انتقال انرژی مثبت به عالوه بر آن، انجام فعالیت •

 .شودو بهبود عملکردتان می

  محیط داشتن دوست جهت های ساده در ادامه با ما همراه باشید تا شما را با روش •

 .خود آشنا نماییم  زندگی

 چه راهکارهایی جهت جلوگیری از شلختگی در خانه وجود دارد؟ 

ه که باید در  ، تهیه لیستی بودخانه  ها جهت جلوگیری از شلختگی دریکی از بهترین روش

 .های روزمره عنوان شود آن فعالیت

 .شودها میهای ذهنی شما در حین انجام فعالیتریزی باعث نظم بخشیدن به درگیریبرنامه

به همین دلیل بهتر است که در ابتدا یک کاغذ و خودکار تهیه کرده و زمانی را به بررسی  

 .های روزانه خود اختصاص دهیدفعالیت
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مسلما با پیروی کردن از این روش، نتیجه مثبت آن را در تغییر روحیه و همچنین در محیط  

 .زندگی خود خواهید دید

 جایگذاری هر وسیله سر جای اصلی خود  •

شروع کرده و وقت خود را جهت مرتب کردن وسایل   خانه در ابتدا از اتاق پذیرایی 

 .ریخته اختصاص دهیدبهم

 .آوری و سپس دور اندازیدنخور را جمعدرد در این میان بهتر است که وسایل قدیمی و به 

این   شود.های ذهنی شما میدور انداختن وسایل اضافی باعث نظم بخشیدن بیشتر به آشفتگی

 .تان نقش مهمی ایفا نماید تواند در جلوگیری از نامرتب نشان دادن منزلامر می

 های کثیف اختصاص دادن زمان مشخصی جهت شستن لباس •

این است که زمانی در   خانه یکی دیگر از راهکارهای موثر جهت جلوگیری از شلختگی در

 .های کثیف اختصاص دهیدروز را به شستن لباس

لباسشویی قرار دهید.  آوری کرده و داخل ماشینهای کثیف را جمعان، لباسسه روز در می 

 .ها، آنها را به دقت تا کرده و داخل کمد قرار دهیدبعد از خشک شدن لباس

 اختصاص دادن زمانی جهت گردگیری خانه  •

 .اختصاص دهید خانه  ریزی خود جهت گردگیریحتما یک روز مشخصی را در برنامه

های منزل را با یک پارچه تمیز گردگیری کرده و در نهایت از  قسمت در ابتدا تمامی

 .جاروبرقی جهت تمیز کردن نهایی اتاق استفاده نمایید

 .کننده به هنگام گردگیری بسیار ضروری استهای پاکپاک کن و اسپریاستفاده از شیشه 

 ها اختصاص دادن وقت خود به تمیز کردن یخچال و کابینت •

گیر بوده، باید یک روز را جهت  ها بسیار وقتاز آنجایی که تمیز کردن یخچال و کابینت

 .انجام این کار اختصاص دهید
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 .شده را از درون طبقات یخچال، خالی کرده و دور اندازیدتمامی غذاهای فاسد و منقضی

ش اصولی  غذایی را با چین سپس با یک پارچه جهت تمیز کردن طبقات اقدام نموده و مواد

 .داخل یخچال قرار دهید

 .ها هم از این اصول پیروی نماییددر مورد تمیز کردن کابینت

 شویم  آشنا مهمان از پذیرایی آداب با ، مهمان از پذیرایی ترفندهای مطالعه: پیشنهاد

 توانید خانه خود را دوست داشته باشید های کاربردی که با پیروی کردن از آنها میروش

 های خوشبو در خانه روشن کردن عود یا استفاده از رایحه •

کننده  های خوشبو عود یا اسپری های معطر نظیر:از رایحه خانه جهت ایجاد انرژی مثبت در

 .هوا استفاده نمایید

های منفی و ایجاد آرامش در محیط  تواند در پاکسازی محیط از انرژیروشن کردن عود می

 .تان بسیار موثر باشدزندگی

 اهدا کردن وسایل غیرضروری به فرد نیازمند •

یل قدیمی نیاز ندارید  سری وساتان احساس کردید که به یکاگر به هنگام تمیز کردن منزل

 .توانید آنها را به یک فرد نیازمند اهدا نماییدمی

تان مشاهده های ذهنی شما از بین رفته و نظم را در محیط زندگیبا انجام این کار، آشفتگی

 .خواهید کرد

 خواب مرتب کردن روزانه تخت •

خواب خود اختصاص  هر روز صبح بعد از بیدار شدن، زمانی را به مرتب کردن تخت

 .دهید

 .های مختلف تا کردن پتو و مالفه را یاد بگیریدتوانید مدلجهت تنوع می

https://greenlist.ir/%d8%a2%d8%af%d8%a7%d8%a8-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%87%d9%85%d8%a7%d9%86/
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تواند در شروع یک روز شیرین و پر از انرژی مثبت، نقش مهمی  مسلما، انجام این کار می

 .داشته باشد

 خصی جهت لذت بردن از غذا خوردن در خانه اختصاص دادن زمان مش •

کنند، آشپزی کردن  سپری می خانه دسته از افرادی که بیشتر زمان خود را دربرای آن

 .انگیزی باشدتواند بسیار کار هیجانمی

، سرشار از لذت باشد. حتی غذا خوردن به تنهایی  خانه اجازه دهید که انجام هر فعالیتی در

 .خش باشدبتواند بسیار لذتمی

اگر این کار را با عشق انجام دهید، متوجه خواهید شد که تا چه اندازه حس و حالتان تغییر  

 .کرده است

 به کار بردن عناصر طبیعت در خانه  •

خود، استفاده از عناصر طبیعت   زندگی محیط داشتن دوست های ساده جهتیکی از روش

 .است

توانند شامل: گل و گیاه، نور طبیعی یا استفاده از چوب در دکوراسیون  این عناصر می

 .داخلی منزلتان باشند

 .های مختلف منزل استفاده نماییدتوانید از انواع آنها در گوشهاگر عاشق گل و گیاه هستید می

ودی متوجه  تان از عناصر طبیعت استفاده کنید، به ز اگر در سبک دکوراسیون محیط زندگی

 .تاثیر مثبت آنها بر روحیه خود خواهید شد

 عاشقانه زندگی کردن •

 .رمز دوست داشتن زندگی این است که اول از همه چیز خود را دوست داشته باشید

شود را برای خود تهیه  تان میبرای انجام این کار هم باید تمام چیزهایی که باعث خوشحالی

 .نمایید
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 .های زیادی را جهت خوشحال کردن خود تقبل کنیدالبته منظور ما این نیست که هزینه

توانند در ایجاد انرژی  تان میهای مورد عالقهتهیه چند وسیله کوچک فانتزی یا دکوری

 .تان تاثیر زیادی داشته باشندمحیط زندگی  مثبت در

 دعوت دوستان و آشنایان صمیمی به خانه  •

زندگی خود این است که دوستان یکی از راهکارهای ساده جهت دوست داشتن محیط

 .صمیمی خود را دعوت کنید

های مثبت  تواند انرژیهای صمیمانه با آنها میسپری کردن زمان مشخصی با دوستان و گپ

 .شما به طور موثری افزایش دهد را در

 بندی نهایی جمع

ای وجود  ، محیطی امن و سرشار از آرامش برای همگی ماست. راهکارهای ساده خانه

توانید محیط زندگی خود را دوست داشته و تغییرات  داشته که با پیروی کردن از آنها می

 .مثبتی را در روحیات خود ایجاد نمایید

 .زل نیاز است که در ابتدا خود را عاشقانه دوست داشته باشیدجهت ایجاد حس خوب در من 

توانید در محیط پیرامون خود تغییرات مثبتی ایجاد کرده و از زندگی نهایت لذت را سپس می

 .ببرید

 


