“10” เคล็ดลับแต่ งบ้ านเรียกความรัก
1.เสริมเติมขาให้ กับเฟอร์ นิเจอร์ : “เชื่อหรื อไม่ว่าการขยับ หรื อเคลื่อนย้ าย
ตาแหน่งเฟอร์ นิเจอร์ สง่ ผลต่อชีวิต” Karen Rauch Carter ที่ปรึกษาทางด้ าน
ศาสตร์ ฮวงจุ้ยเคยบอกไว้ แบบนัน้ ดังนันส
้ าหรับคนที่อยากให้ ความรัก ราบรื่ น
วิธีหนึง่ คือการเสริ มขาให้ กบั เฟอร์ นิเจอร์ อย่าให้ เฟอร์ นิเจอร์ สมั ผัสกับผนัง หรื อ
พรม เพราะอาจทาให้ ความรักไม่สมหวัง

2.ตกแต่ งห้ องด้ วยเฟอร์ นิเจอร์ แบบเป็ นคู่: หากคุณกาลังคิดอยากเริ่ มต้ น
ความสัมพันธ์กบั ใครสักคน การทาให้ บรรยากาศรอบๆ ตัวเต็มไปด้ วย
ความสัมพันธ์แบบเป็ นคู่มีอิทธิพลมาก ดังนันคุ
้ ณจึงควรตกแต่งห้ องทุกห้ องใน
บ้ านของคุณให้ มีลกั ษณะเป็ นคู่ เช่นการตังเก้
้ าอี ้เป็ นคูใ่ นห้ อง หรื อปกติที่โต๊ ะ
นัง่ ดื่มกาแฟริ มระเบียงมีเพียงเก้ าอี ้นัง่ ตัวเดียว คุณควรเพิ่มเก้ าอี ้มาอีกตัว

3.ประดับภาพถ่ ายแสนสุขของครอบครัวให้ ท่ วั บ้ าน: การติดภาพแห่ง
ความสุขของคู่คณ
ุ หรื อภาพครอบครัวไว้ ให้ ทวั่ บ้ าน จะช่วยเสริ มบรรยากาศ
แห่งความรักของคนในครอบครัว ดังนันทั
้ งในห้
้ องครัว ผนัง ห้ องรับแขกคุณ
สามารถติดภาพแห่งความสุขได้ มากมายเท่าที่คณ
ุ เห็นว่าเหมาะสม

4.โต๊ ะอาหารทรงกลม : นอกจากห้ องนอนจะสาคัญสาหรับเรื่ องความรักแล้ ว
โต๊ ะอาหารภายในบ้ านก็เป็ นเรื่ องหนึง่ ที่ต้องใส่ใจ การเลือกโต๊ ะอาหารเป็ น
รูปทรงกลม จะทาให้ ทกุ คนสามารถมองเห็นหน้ ากันได้ ทวั่ ถึง นอกจากจะเลือก
โต๊ ะอาหารเป็ นรูปวงกลมแล้ ว ควรจัดเก้ าอี ้ให้ เพียงพอสาหรับสมาชิกทุกคน
ภายในบ้ านอีกด้ วย
5.ห้ องนอนสาคัญ: ควรสร้ างบรรยากาศห้ องนอนให้ อบอุน่ และมีความเป็ น
ส่วนตัว ปิ ดส่วนเชื่อมต่อระหว่างห้ องนอนกับห้ องอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็ นห้ องทางาน
ห้ องน ้า ห้ องออกกาลังกาย หรื อระเบียง แต่หากคุณไม่มีประตูอาจใช้ ผ้าม่าน
เป็ นสิ่งกัน้ หากภายในห้ องมีพื ้นที่นงั่ เล่นก็ควรเลือกที่นงั่ เหล่านันให้
้ มีขนาด
เล็กกว่าเตียงนอน เหลือพื ้นที่ในห้ องนอนให้ กว้ างขวาง เพื่อที่ผ้ ทู ี่อยู่ในพื ้นที่นนั ้
จะได้ ร้ ูสกึ ว่าอยากอยู่ใกล้ กนั มากขึ ้น ซึง่ ช่วยส่งเสริ มเรื่ องความสัมพันธ์

6.เตียงนอนลูกน่ านอน: เนื่องจากเด็กมีความรู้สกึ ไวต่อสิ่งที่เกิดขึ ้นรอบๆ ตัว
ดังนันคุ
้ ณต้ องแน่ใจว่าตาแหน่งเตียงนอนของลูกรักตังอยู
้ ่อย่างเหมาะสม
หลีกเลี่ยงการตังเครื
้ ่ องใช้ ไฟฟ้าไว้ ใกล้ เตียงนอนพวกเขา หรื อชาร์ ตแบตเตอรี่
มือถือหรื อแบตเตอรี่ อื่นๆ ใกล้ ที่นอนของลูกรัก

7.เหลือห้ องไว้ ให้ คนอื่นใช้ บ้าง: คนโสดมักจัดห้ องแบบคนโสด เก้ าอี ้ตัว
เดียว โต๊ ะข้ างเตียงตัวเดียว หากต้ องการให้ ชีวิตคุณมีใครเข้ ามา ควรเพิ่ม
เฟอร์ นิเจอร์ ไว้ สาหรับคนที่จะเข้ ามาในอนาคตของชีวิตคุณบ้ าง รวมไปถึงตู้
เสื ้อผ้ าด้ วย ควรมีพื ้นที่ไว้ สาหรับคนอื่นที่อาจจะเข้ ามาด้ วย

8.เอาสัญลักษณ์ ลบๆ ออก: การตกแต่งบ้ านสาหรับคูร่ ัก ควรเอาสัญลักษณ์
ในด้ านลบๆ ออก แต่ควรประดับด้ วยของที่เพิ่มคุณค่าให้ ความรัก ของที่มี
ความหมายดีๆ เพิ่งกาลังใจ ทาให้ ความรักสว่างไสว

9.ให้ ความใส่ ใจคนที่อยู่ข้างๆ: ในห้ องนอนควรมีแต่ของที่ทาให้ นอนหลับได้
อย่างมีความสุข ทีวี โน้ ตบุค อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ต่างๆ ก็ควรนาออกไปจาก
ห้ องนอน เพราะภายในห้ องนอนควรเป็ นสถานที่ๆ คนสองคนควรใช้ เวลาอยู่
ด้ วยกันอย่างเต็มที่

10.สีชมพูเสริมรัก: การตกแต่งห้ องด้ วยสีชมพู จะช่วยเพิ่มระดับ
ความสัมพันธ์ให้ กบั ความรัก เพราะสีชมพูเป็ นสีที่แสดงถึงความรัก ความ
สนุกสนาน ความสุข และความโรแมนติก การตกแต่งห้ องด้ วยสีชมพูเพียง
เล็กๆ น้ อยก็ช่วยได้

