8 KROKŮ
K VYSNĚNÉMU
BYDLENÍ
KROK 1:
UKLIĎTE SVŮJ PROSTOR
První krok k vysněném bydlení. Jednoduchý a účinný. Někdy už
máme krásné bydlení, jenom potřebuje trochu oprášit. Dejte
svému prostoru pořádnou porci pozornosti a uvidíte, že kouzla se
dějí i u vás doma.
Zbavte se všeho, co plánujete léta vyhodit nebo se Vám nelíbí.

KROK 2:
DEJTE VŮNI ZELENOU
Každá žena v krásných šatech potřebuje vůní, která ji
doprovází. Stejně tak i naše bydlení. Už při vchodu nás může
přivítat a obejmout vůně , která zahřeje srdce. Najednou víte,
že jste doma a okolní svět nechávate za dveřmi...

KROK 3:
SEZNAMTE SE
Žijeme s ním dlouhá léta a nic o něm nevíme..Jak se jmenuje?
Jaké jsou jeho silné stránky. Proč jsme si vybrali právě toto
bydlení? Vraťte se zpět do časů, kdy Vám vaše bydlení přišlo
krásné a stvořeno pro Vás. Stejně jako ve vztahu posilujte silné
stránky a nezaměřujte pozornost na nedostatky.

KROK 4
NAJDĚTE SVŮJ STYL
Pokud ještě nemáte, nebo váháte, který je ten Váš, inspirujte se
na blogu smysluplnebydlení.cz. Nechte se vést intuicí, nikoli
trendy a módní výkřiky.Hledejte charakter a vhodný styl pro
místo, kde bydlíte.

KROK 5
HLÍDEJTE SE
Dobré bydlení je jako dobrý vztah. Není třeba jej
příliš zatěžovat. Pečlivě si hlídejte , co do něj
přinášíte.
Každá věc, která přejde přes Váš práh se stává
jeho součástí.

KROK 6
FOCUS
Zaměřte se na jednu věc v místností, které dáte vyniknout - tzv.
focus. To Vám pomůže interiér uklidnit a udělat ho zajímavým. Příliš
mnoho krásných věcí na jednom místě nedokáže vyniknout, naopak
mezi sebou soupeří a přinášení do interiéru zbytečné napětí.

KROK 7
BARVY A JEJICH PŘÍBĚH
Barvy jsou nedílnou součástí každého interiérů. Nemusíme se
jich bát. S jejich použití nám hodně pomůže určení stylu. Zvolený
styl sebou většinou nese barvy, které jsou pro jeho použití
typické. Doplňkové barvy potom zvolíte podle svého vkusu.Ale i
zde platí pravidlo - méně je někdy více.

KROK 8
MYSLETE VELKORYSE
Prostor má rád velká gesta ! A proto buďte velkorysý.Volte
řešení, která jsou větší, vyšší, delší jednoduše zajímavější a
přinesou interiéru zajímavou dynamiku.
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