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Το υπνοδωμάτιο είναι ένας από τους σημαντικότερους χώρους του σπιτιού για όλους τους
ανθρώπους. Αυτό που επιζητούν όταν μπαίνουν σε αυτό είναι να νιώθουν ασφάλεια, ηρεμία
και χαλάρωση ώστε να μπορούν να ξεκουράζονται πλήρως. Συχνά βέβαια όλο και
περισσότεροι άνθρωποι παραπονιούνται ότι δυσκολεύονται να νιώσουν έτσι στο
υπνοδωμάτιό τους. Πριν προβείτε λοιπόν σε μία ριζική ανακαίνιση σπιτιού, δείτε ποιες
αλλαγές μπορείτε να κάνετε στο υπνοδωμάτιό σας προκειμένου αυτό να ανακτήσει την
ηρεμία που χρειάζεται.

Την περίοδο αυτή, το κρύο είναι ακόμα αρκετά αισθητό, ειδικά το πρωί όταν σηκώνεστε
νωρίς για να πάτε στη δουλειά. Εάν έχετε την αίσθηση ότι το υπνοδωμάτιό σας είναι κρύο
και δεν απολαμβάνετε τις ώρες που είστε σε αυτό, μπορείτε να τοποθετήσετε ειδικές
μονωτικές ταινίες στο εσωτερικό μέρος των παραθύρων σας ή της μπαλκονόπορτάς σας.
Ακόμα, μία καλή λύση είναι να τοποθετήσετε ένα χαλάκι στο σημείο από όπου σηκώνεστε
κάθε πρωί.
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Εάν το υπνοδωμάτιό σας δε σας κάνει να χαλαρώνετε όταν βρίσκεστε σε αυτό, προτιμήστε
να το βάψετε σε απαλές αποχρώσεις, προκειμένου να σας ξεκουράζουν οπτικά και κατ’
επέκταση συναισθηματικά. Ταυτόχρονα, προτιμήστε να διατηρήσετε τα χρώματά του σε
δύο αποχρώσεις, με τη μία από αυτές ιδανικά να είναι αυτή του ξύλου. Το τελευταίο έχει
την ιδιότητα να ‘ζεσταίνει’ το χώρο με το φυσικό του χρώμα.

Θα πρέπει να θυμάστε ότι το κρεβάτι σας είναι το Α και το Ω της άνεσης που νιώθετε όταν
είστε στο δωμάτιό σας. Εάν λοιπόν το δωμάτιο δε σας κάνει να νιώθετε άνετα, θα πρέπει
να δοκιμάσετε να αλλάξετε το κρεβάτι σας, τοποθετώντας ένα νέο με καλής ποιότητας
στρώμα. Τα ζεστά λευκά είδη και οι κουβέρτες θα βοηθήσουν σίγουρα και αυτά. Με την
αλλαγή αυτή, όταν ξυπνάτε σε αυτό το στρώμα, θα νιώθετε ξεκούραστοι και γεμάτοι
ενέργεια.

Είναι πολύ πιθανό να έχετε αποκτήσει τα έπιπλα του υπνοδωματίου σας αρκετά χρόνια
πριν και πλέον να σας φαίνεται παλιομοδίτικο. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να
καταλήξετε σε αυτά που πραγματικά σας ενοχλούν προκειμένου να τα αλλάξετε με νέα. Αν
δε θέλετε να ξοδέψετε πολλά χρήματα, μπορείτε πάντα να τα μετατρέψετε ή να τα βάψετε
σε ένα διαφορετικό χρώμα. Τα φυτά εσωτερικού χώρου θα ανανεώσουν σίγουρα την εικόνα
του δωματίου σαςκαι εσάς.

Εάν προβληματίζεστε ότι όσοι περνούν έξω από το υπνοδωμάτιό σας μπορούν να δουν
μέσα σε αυτό, και έτσι δε νιώθετε άνετα, η καλύτερη λύση είναι να τοποθετήσετε διπλές
κουρτίνες, οι οποίες θα χωρίζονται σε πολύ χοντρές και αδιαπέραστες για τα αδιάκριτα
βλέμματα, και σε πιο λεπτές ώστε να μπαίνει όταν θέλετε περισσότερο φως στο χώρο.

Όποια αλλαγή και αν κάνετε, θα πρέπει να θυμάστε ότι ο φωτισμός παίζει πολύ σημαντικό
ρόλο στην εικόνα του δωματίου σας. Για αυτό και προμηθευτείτε ένα φωτιστικό με χαμηλό
φωτισμό, καθώς και αρκετά κεριά για τη δημιουργία μίας πιο χαλαρής ατμόσφαιρας.
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