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Кухня в будинку не була ніколи порожня - вона була і залишилася місцем основного
життя і діяльності сім'ї. А ви не замислювалися над тим, що причина дратівливості і
незадоволеності життям може ховатися в... інтер'єрі кухні?

Оформлення інтер'єру кухні

Незручний стіл і стільці, неможливість дотягнутися до потрібної речі, обридлі меблі - хіба
цього недостатньо, щоб навіть після хорошої трапези відчувати себе не в своїй тарілці? А
значить шлях до миру і згоди в будинку, фізичного здоров'я і душевної рівноваги лежить
саме через неї, кухню, яка по своєму призначенню і використанню вже давно стала
приміщенням багатофункціональним.

      

Вона не просто місце для приготування їжі. Вона - сполучна ланка всього будинку,
початок і підсумок кожного дня, центр теплих сімейних трапез і галасливих дружніх
зустрічей. Зручна і красива кухня не тільки звільняє нас від зайвої роботи, але і робить
будинок гостинним і затишним.

Ми вибираємо кухонні меблі, визначаємо кількість настінних і пересувних елементів,
враховуємо розміщення необхідного кухонного устаткування, і зовсім забуваємо або не
надаємо належного значення всьому цьому інтер'єрному і технічному прогресу.
Відкинувши стереотипи, включивши фантазію, пропонуємо поекспериментувати з
інтер'єром, тим більше це можна робити скільки завгодно раз і, мабуть, без особливого
збитку для сімейного бюджету. Та і психологічні зміни декорацій в інтер'єрі йдуть нам
тільки на користь: проходить апатія, знижується відчуття втоми.

Отже... Завдання номер один - дотримання законів фізики, природи і фен-шуй. А по
законах фен-шуй найвдаліше розташування кухні на сході або південному сході будинку...
і тоді чекає вас велике щастя. Завдання номер два: створити відповідний психологічний
настрій. Ви і не помітите, як захопить вас творчий процес створення своєї, абсолютно
неповторної кухні, а через деякий час зможете відчути, як змінилася в кращу сторону
психологічна атмосфера у вашій сім'ї. Завдання номер три - підкреслити індивідуальність
господарів будинку. Адже кухня — у всіх сенсах місце особливе: з характерними
звуками, ароматами і т.д.
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