Bır Arada
Her zaman bir arada...

Evlerimizde

Sayı: 83

Bahar Detoksu

SEVGILI INNOVALILAR
Soğuk ve kasvetli günlerin ardından gelen İlkbahar ile doğada başlayan değişim, sizin
de içinizi kıpır kıpır etmiyor mu? Gelin bu sayımızda doğada başlayan yenilenme
hareketine kulak verip evlerimizde bahar detoksu yapalım. Artık hiç işimize yaramayan
eşyalarımızı ihtiyaç sahipleriyle paylaşalım. Eskiyen ya da yıllara meydan okumasına
rağmen kullanmaktan sıkıldığımız eşyalarımız için farklı çözümler bulalım. Evimizde bir
geri dönüşüm seferberliği başlatarak, onlara farklı kimlikler kazandıralım. Kaos yaratan
fazlalıklarımızı depoya kaldırıp yerine baharın renklerini yansıtan materyaller
kullanarak yaşam alanımızı ferahlatalım. Hatta daha ileriye gidelim, evimizi
değiştiremiyorsak odalar arası değiş tokuş yaparak yaşamımızı renklendirelim. İşte
sizler için hazırladığımız 10 adımda evlerimizi bahara hazırlayan bahar detoksunun
şifreleri!

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

Fırçayı

ELINIZE ALIN
İşe kışın ağırlığını evinizin üzerinden atarak
başlayın. Fırçayı elinize alın ve yeşilin, turuncunun,
sarının farklı tonlarından seçeceğiniz boyalarla
duvarları elden geçirerek baharın canlılığını evinize
kazandırın. Evin farklı bölgelerinde yer alan
duvarlarda kontrast yaratabileceğiniz birden çok
rengi de işin içine katabilirsiniz. Mesela fıstık yeşili
ile pembe, mor ile gri ya da sarıyı kullanarak
evinizde bir gökkuşağı şöleni yaratabilirsiniz.
Turuncu ile yeşil de fena olmaz! Boya yerine duvar
kağıdını da deneyebilirsiniz. Farklı renk ve
desendeki kağıtları kullanarak evinizde bahar
konsepti yaratabilirsiniz. Üstelik artan kâğıt
paçalarından faydalanarak da eskiyen şifonyerinize
bambaşka bir görünüm kazandırabilirsiniz. Masa ya
da sandalyelerinizin ayaklarında da duvar kâğıdı
kullanarak güncelleme yapabilirsiniz.

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

Yeni Eşyalara

YER AÇIN

Boya işleri nedeniyle hazır eşyalarınızı evinizin tam ortasına getirmişken, orada
durun! Evinizde artık zevkinize hitap etmeyen ya da ne yapsanız eskitemediğiniz
ancak kullanmaktan da sıkıldığınız eşyalarınıza acımayın. İhtiyacı olan birine
armağan edin. Bunu yaparak evinizde yeni eşyalara yer açarken, hayatınızda
yaratmak istediğiniz yenilikler için de ilk adımı attığınızdan emin olabilirsiniz!
Evinizi tıka basa doldurmayın, eşyalarınıza da nefes alacak alanlar bırakın. Her
köşeyi bir eşyayla doldurmak dinlendirici bir atmosfer oluşmasını engellerken,
çok sade bir düzenleme de soğuk ve samimiyetten uzak bir görünüm yaratabilir.
Fazlalıklardan kurtulurken bu oranı gözetmeyi ihmal etmeyin!

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

Kışlıklarınızı

KALDIRIN

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

Bütün kış içinden çıkamadığınız kalın yorgan ve
battaniyeler, kışlık giysileriniz ile pelüş kilim ve
halılarınızı ortalıktan kaldırın. Halıları ve kilimleri
yok ettiğinizde evinizin nasıl ferahladığını
göreceksiniz. Yorgan ve battaniye yerine
rengarenk çiçek desenli ince yorgan ya da
pikelerinizi çıkarın. Kışlık giysilerinizi depolayın
ya da gardırobunuzun en dip köşesine taşıyın.
Yazlıklarınızı en sık kullandığınız bölümde
gruplar halinde renklerine göre kategorilere
ayırarak yerleştirin. Bu yöntem, kıyafet
seçiminde size yol gösterici olacaktır. Eğer
salondaki kanepenin üzerine koyu renk bir örtü
örtmeyi alışkanlık haline getirdiyseniz bundan
vazgeçin. Örtü seçiminizde canlı renkleri
dikkate alın. Böylece evinize göz yormayan
daha hafif bir doku kazandırabilirsiniz.

Geri

DÖNÜSTÜRÜN
Çok sevdiğiniz ama kullanım ömrü dolan
eşyalarınız için farklı bir önerimiz var. Örneğin
yıllardır gönül birliği yaptığınız kütüphaneniz
neredeyse yıkılmak üzereyse, önce onu parçalara
ayırın. İyi parçalarını alın, zımparalayın,
istediğiniz renge boyayın, cilalayın, kendinize
yeni bir sehpa yapın. Ayaklarına tekerlekler
ekleyerek onu portatif hale getirebilirsiniz. Yıllar
önce satın aldığınız vitrininizin evinizi
hantallaştırdığını düşünüyorsanız, evinizin bir
köşesi ya da balkonu için oldukça kullanışlı bir
sedir yaratabilirsiniz. Evinizde eskilerden kalma
bir sandık ya da dikiş makinesi varsa her ikisinin
üzerine bir ahşap ya da mermer parça kestirerek
oldukça kullanışlı bir sehpa yaratabilirsiniz.

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

Kaosa

SON VERIN

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

Ne yaparsanız yapın evinizin dağınık
görüntüsünün önüne geçemiyorsanız, artık bu
kaosa bir son vermenin zamanı geldi! Gözünüzü
yoran ancak işinize yarayacağını düşündüğünüz
eşyalarınız için farklı depolama çözümlerinden
destek alın. Yapı marketlerinde satışa sunulan
farklı boyutlardaki renkli kutuları ya da evinizin
eşyalarıyla uyum sağlayacağını düşündüğünüz
bir büfeyi deneyebilirsiniz. Mutfak tezgâhı
üzerinde kuru gürültü yaratan elektrikli aletlerin
tümünü ihtiyacınız olduğunda kullanmak üzere
bir dolaba yerleştirin. Eski bir bavul ya da
sandığın bir köşede çürümesine izin vermeyin.
Yatak odanızda depo olarak kullanın. Yatağınızın
ayak ucunda konumlandırarak yaşayan bir eşyaya
dönüşmesine izin verin.

Koleksiyonlarınızı sakladığınız

YERDEN çIKARIN

Sevdiğiniz eşyaları biriktirmek hatta bunu daha ilerilere taşıyarak farklı
koleksiyonlar yaratmak gibi bir alışkanlığınız varsa, onları istiflediğiniz yerlerden
çıkarın. Duvarlarınıza monte edeceğiniz raflarda onlara yer verin. Evinizin bir
duvarını bu iş için ayırarak küçük bir koleksiyon atölyesi yaratabilirsiniz.
Koleksiyonlarınızda yer alan parçaları gruplar halinde bir araya getirerek bu
raflarda sergileyebilirsiniz. İnternetten satın alacağınız renkli led ışıklardan
faydalanarak daha etkileyici bir görüntü yaratabilirsiniz.

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

Küçük objelerden

FAYDALANIN

Evinizi yenilerken boş bir tuale resim yapıyormuşsunuz gibi hareket edin.
Duvara asacağınız büyük bir tablonun önüne küçük aksesuarlar
yerleştirebilirsiniz. Renkli ciltleri olan kitaplarla sadece sehpalarda değil evin her
köşesinde güzel düzenlemeler yapabilirsiniz. Hediye paketlerinin üzerini
süsleyen kurdele, saman ipler, kuru çiçekler gibi objeleri kullanarak artık size
sıradan gelen abajurunuzu baştan yaratabilirsiniz. Çok beğendiğiniz boş cam
şişelerini boyayıp ışıltılı hale getirerek yeni bir abajur ya da şamdan olarak
kullanabilirsiniz.

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

Doğadan

ILHAM ALIN

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

Evinizde yeşilin her türüne yer açarak minik bir
çiçek bahçesi yaratmaya ne dersiniz? İşe yeşil
yapraklı olanlardan başlayın. Ufo bitkisi, şans
bambusu ve deve tabanı gibi bitki çeşitleriyle
evinizde modern bir hava yaratabilirsiniz.
Süpermarketlerde bile satışa sunulan rengarenk
kaktüslerle farklı aranjmanlar yaratabilirsiniz.
Kullanmadığınız sandık ve sepetlerde aloe vera
yetiştirerek yaşam alanınıza ferahlık katabilirsiniz.
Üstelik aloe veranın iyileştirici özelliğe sahip
yapraklarının içinde barındırdığı jeli kullanarak
kendi gece kreminizi hazırlayabilirsiniz.
Bitkilerinizi farklı yaprak tiplerine göre gruplara
ayırabilir, küçük yapraklı bitkileri büyük
yapraklılarla yan yana sergileyerek yaratacağınız
tezatlıkla hoş bir kombin oluşturabilirsiniz. Eğer
bitkiler için çok fazla yeriniz yoksa onları tavana
asmayı, duvar saksılarında sergilemeyi ya da bir
palet içerisinde yetiştirmeyi deneyebilirsiniz.
Rengarenk sardunyalarla da balkonunuzu adeta
yeniden yaratabilirsiniz.

Pencerelerinizi

HAFIFLETIN

Gelelim perdelere… Kışın sıcacık bir atmosfer
yaratan, sizi dışarıdaki dondurucu soğuktan
koruyan kalın perdelerinizden kurtulun. Gelecek
yıl tekrar kullanmak üzere yıkayıp, bir kutuya
yerleştirdikten sonra çıplak kalan pencerelerinizi
temizleyin. Kurulama aşamasında sirkeden destek
alın. Pırıl pırıl camlarınız olsun. Temiz
pencerelerinize bahar güneşinin içeri daha çok
girmesini sağlayacak açık renk ve hafif stor
perdeler ya da ince tül perdeler asarak
pencerelerinizi hafifletin.

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

Evinizi değiştiremiyorsanız

ODANIZI DEGISTIRIN

Geldik işin en yorucu ama bir o kadar da keyifli tarafına! Eğer yatak odanız size dar
gelmeye başladıysa ve evinizde yatak odanızdan daha büyük bir oda varsa ne
duruyorsunuz? Odalar arası değişim için kolları sıvayın. İşe gardırobunuzu
taşıyarak başlayın. Sırasıyla diğer eşyalarınızı da taşıdığınızda ortaya çıkan
sonuçtan çok keyif alacağınıza emin olabilirsiniz. Odalar arası değiş tokuşun yanı
sıra odalarda kullanılan eşyalar arasında da aynı yöntemi izleyebilirsiniz.
Yatağınızda kullandığınız örtüyü kanepenize örtebilir, yatak başındaki
komodinlerinizi yemek odasında ya da oturma odasında sehpa olarak
kullanabilirsiniz. Evinizin farklı bölümlerinde kullandığınız tüm eşya ve aksesuarları
evin içerisinde hareket ettirebilir, enteresan düzenlemeler yapabilirsiniz. Hiç
tahmin edemeyeceğiniz başarılı sonuçlar alacağınızdan emin olabilirsiniz.

Sosyal medya hesaplarımızı
takip ediyorsun değil mi?

