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Chcete se doma cítit vÅ¾dy uvolnÄ›nÄ› a spokojenÄ›? Ano, pokusím se o návod. StaÄ•í dodrÅ¾ovat jen jedno velice jednoduch
pravidlo: Cokoli máte doma, musíte mít rádi. Je úplnÄ› jedno, zda vám byt barevné ladí a zda je celý v jednom
specifickém stylu. DÅ¯leÅ¾ité je, abyste mÄ›li v&scaron;echno rádi. Jestli se vám líbí zarámovaná fotka va&scaron;eho
psa, mÅ¯Å¾e klidnÄ› viset na stÄ›nÄ› vedle vzácného obrazu Ä•i su&scaron;ené staré kytky.
Jestli se vám líbí zrovna tento typ Å¾idlí, vÅ¯bec nebude vadit, Å¾e je kaÅ¾dá jiná. Není dÅ¯leÅ¾ité, v jakém stylu a barvÄ
poskládán, dÅ¯leÅ¾ité je, Å¾e kaÅ¾dý, i ten nejmen&scaron;í kousek, se vám líbí, vyhovuje a máte ho rádi. BohuÅ¾el, ne
vÅ¾dy jsme panem nad situací a moÅ¾nostmi, nÄ›kdy se nám nakumulují vÄ›ci, a pak nevíme, co s tím. A být se stává
pÅ™eplnÄ›nÄ›j&scaron;í a pÅ™eplnÄ›nÄ›j&scaron;í, místa ubývá, deprese a binec roste a nakonec Ä•lovÄ›k není doma &scaro
a ani neví proÄ•.
O co se hlavnÄ› jedná? Co nám mÅ¯Å¾e po&scaron;kodit hlavní pocit spokojenosti? AÄ• se to zda
zvlá&scaron;tní, na&scaron;i náladu hodnÄ› ovlivní barva. Barva stÄ›n, barva nábytku, ubrusu, záclon&hellip; JestliÅ¾e
napÅ™íklad opravdu nesná&scaron;íme Ä•ervenou a v obýváku máme Ä•ervené - i kdyÅ¾ velice pohodlné - kÅ™eslo, nebude
vÅ¾dy na 100%. V&scaron;echno na vás padá, cítíte se, jako by vás nÄ›co dusilo. MÅ¯Å¾e to být nejen tmavou barvou, ale
také tÄ›Å¾kými závÄ›sy. Lehké vzdu&scaron;né Å¾aluzie a svÄ›tle vymalovaný pokoj mÅ¯Å¾e udÄ›lat pravý zázrak. Tohle
v&scaron;echno ale nejspí&scaron; dávno znáte. Pravý problém je ale nÄ›co jiného&hellip;
V&scaron;ude se povalující
papíry Po&scaron;ta, noviny, úÄ•tenky, seznamy, poznámky, reklamy, výstÅ™iÅ¾ky, Ä•lánky, kupóny, návody, recepty&hellip;
urÄ•itÄ› to znáte. VÄ›t&scaron;ina papírÅ¯ se nám urÄ•itÄ› bude hodit, nebo je dÅ¯leÅ¾itá, nebo by se (alespoÅˆ právÄ› teÄ•) ne
je&scaron;tÄ› vyhazovat. Co s tím?

DÄ›tské dáreÄ•ky Obrázky, kytiÄ•ky, kamínky, vymodelované vÄ›ci, keramika, rámeÄ•ky, dárky vyrobené ve
&scaron;kole, pÅ™áníÄ•ka, rÅ¯zné doma-ruÄ•nÄ›-robené vÄ›ciÄ•ky&hellip; Ä•ím více dÄ›tí a Ä•ím více let, tím vÄ›t&scaron;í sbí
práce PotÅ™eby na &scaron;ití, pletení, háÄ•kování, výstÅ™iÅ¾ky, korálky, modurit, výroba svíÄ•ek, vÄ›ncÅ¯, pÅ™áníÄ•ek&h
kdokoli rád nÄ›co doma sám vyrábí, urÄ•itÄ› chápe, co tím myslím. Znáte to - &scaron;katule a &scaron;katule pomÅ¯cek
Ä•i nástrojÅ¯.
Staré sbírky JestliÅ¾e nÄ›kdo z rodiny nÄ›co &bdquo;sbírá Ä•i sbíral&ldquo;. Roky vytváÅ™ená sbírka. To
musí schvovávat&hellip; JestliÅ¾e ale teÄ• na ni není Ä•as, co s ní? Tolik Ä•asu a práce investováno do vytvoÅ™ení sbírky - a c
teÄ• s tím? Levné obyÄ•ejné knihy AÄ• to mÅ¯Å¾e znít stra&scaron;nÄ› - pÅ™eÄ•tené knihy, které teÄ• uÅ¾ nikdo neÄ•te.
Ä•i drahá vydání, ale obyÄ•ejný paperback. ObyÄ•ejné kníÅ¾ky, které leÅ¾í uÅ¾ roky a roky ve va&scaron;í knihovnÄ›. Upom
pÅ™edmÄ›ty Co v&scaron;echno jsme si pÅ™ivezli z cest, dovolených, náv&scaron;tÄ›v&hellip; Zajímavý hrneÄ•ek, triÄ•ko s
legraÄ•ním nápisem, drbátko, ozdobný talíÅ™ek, so&scaron;ka, ubrousek, svíÄ•ky, dárkové pÅ™edmÄ›ty v jakémkoli provedení
Zajímavost tehdy - lapaÄ• prachu dnes.

Dárky a dáreÄ•ky Obzvlá&scaron;Å¥ jsou-li to dáreÄ•ky od na&scaron;ich blízkých. MÅ¯Å¾ou to být nepotÅ™ebné vÄ›ci, ale
jsou to pÅ™ece vÄ›ci kupované/vyrábÄ›né s láskou. AÅ¥ uÅ¾ od pÅ™íbuzných, dÄ›ti, Ä•i kolegÅ¯ z práce.

Tohle v&scaron;echno se nám doma kumuluje a kumuluje a vytváÅ™í tak skladi&scaron;tÄ› vÄ›cí, které nám kdysi radost
pÅ™iná&scaron;ely, ale teÄ• nám spí&scaron; dÄ›lají starosti &ndash; pÅ™ímo nerudovské - co s tím v&scaron;ím? PÅ™ece to
nevyhodíme&hellip;
A byt se tak postupnÄ› mÄ›ní z lehkého vzdu&scaron;ného pÅ™íjemného místa na pÅ™eplnÄ›nou pÅ
sluj, kde se nedá hnout. Ná&scaron; domov nám uÅ¾ nepÅ™iná&scaron;í pocit uvolnÄ›ní a radosti, chuti si tu odpoÄ•inout.
Necítíme se v nÄ›m &scaron;Å¥astnÄ› a spokojenÄ›. Pomalu na nás v&scaron;echno padá a dusí&hellip; Je velice tÄ›Å¾ké
provést radikální zmÄ›nu. Je velice tÄ›Å¾ké probrat, a vybrat, a eliminovat.

Ale nÄ›kdy je to jediná moÅ¾nost.

https://www.kudlanka.cz

Jak jste na tom vy? Máte nÄ›jaké rady a typy a návody a postupy?
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