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Doskonale zorganizowane życie 

• Poznaj zasady utrzymywania idealnego porządku 
• Dowiedz się, jak organizować imprezy i œwięta 
• Naucz się planować wyjazdy i wakacje

Perfekcyjne rozwiązania 

Umiejętnoœć organizacji czasu i przestrzeni wydaje się cudowną cechą, którą 
pochwalić się mogą tylko nieliczni. Większoœć z nas zawsze pozostawia jakieœ 
sprawy niedokończone, gdzieœ się spóźnia, nie zdąży czegoœ uporządkować, nie jest 
w stanie wprowadzić w życie jakiegoœ planu. Czy rzeczywiœcie można się tego 
nauczyć? Podobno nigdy nie jest za późno, żeby zmienić styl życia. Jeœli chcesz 
zacząć już dziœ, pomożemy Ci uporządkować praktycznie każdy aspekt Twojego 
życia — od poukładania rzeczy w pokoju, poprzez planowanie przyjęć, aż po realizację 
odkładanych na później marzeń.

Zapomnij o wielkich porządkach — w tej książce znajdziesz wskazówki, których 
wykonanie zajmie Ci nie więcej niż dziesięć minut. Dzięki temu codzienne obowiązki 
nigdy Cię nie przytłoczą. Zdziwisz się, jak wiele można zrobić w zaledwie kilka minut! 
Przejmij kontrolę nad swoim życiem i domem, odzyskaj zapał, dobre samopoczucie 
i radoœć z przywróconego ładu.

• Zasady porządkowania przestrzeni w kuchni, łazience, salonie i sypialni. 
• Cenne informacje, dotyczące magazynowania i robienia zapasów. 
• Sztuka organizacji œwiąt, przyjęć i okazjonalnych imprez. 
• Planowanie wakacji, krótkich wycieczek i podróży służbowych. 
• Strategie na wypadek przeprowadzki i aranżacji nowych wnętrz.
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Wasza sypialnia

Kto# kiedy# mi powiedzia$, %e sypialnia powinna s$u%y& wy$'cznie

do spania, zw$aszcza gdy cierpi si( na bezsenno#&. Pono& je#li orga-

nizm jest nauczony tego, %e w sypialni tylko #pi, w momencie wej#cia

do tego pokoju automatycznie „wie”, %e nadesz$a pora snu. Nigdy

nie sprawdza$am tej teorii w praktyce, ale wiem jedno — im bar-

dziej uporz'dkowana jest sypialnia, tym lepiej sypiam!

Skarpetki, bielizn" i rajstopy trzymaj w jednej szufladzie

w komodzie

Trzymaj wszystkie elementy bielizny w jednej szufladzie. Pouk$adaj

je w ma$e kupki — osobno majtki, staniki, halki, rajstopy i skarpetki.

Do drugiej szuflady w%ó& krótkie spodenki

i bawe%niane bluzki z krótkim r"kawkiem

Mog$abym ka%dej wiosny wyjmowa& zimowe ubrania z szafy, ale nie

jestem a% tak ambitna. Je#li masz podobne podej#cie, pouk$adaj swoje

ubrania wed$ug pór roku. Wszystkie krótkie spodenki i bluzeczki
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z krótkim r(kawkiem trzymaj w jednej szufladzie razem z kostiu-

mami do k'pieli i pareo.

W trzeciej szufladzie trzymaj spodnie dresowe

i do biegania oraz bluzy z d%ugim r"kawem

Wyznacz szuflad( na zimowe rzeczy i w$ó% do niej spodnie dresowe,

spodnie do biegania i bluzy z d$ugim r(kawem.

Wszystkie pi&amy w%ó& do jednej szuflady

Pi%amy te% mo%na uporz'dkowa&! Oddziel pi%amy letnie od zimo-

wych. W ten sposób u$atwisz sobie przygotowywanie si( do snu!

Zamontuj za drzwiami haczyki,

na których b"dziesz mog%a wiesza( szlafroki

Nale%( do osób, które lubi', gdy ich dom wygl'da jak wyci(ty z cza-

sopisma. Nie cierpi(, gdy jaka# rzecz jest nie na miejscu. Powieszenie

szlafroka na wieszaku schowanym za drzwiami do sypialni kosztuje

tyle samo wysi$ku, co rzucenie go na $ó%ko. A o ile jest porz'dniej!

Czasopisma i ksi)&ki trzymaj pod stolikiem nocnym

Stolik nocny pe$ni dwie funkcje — po pierwsze, stawiamy na nim

takie rzeczy jak zdj(cia, budzik i lampk(. Po drugie, przechowuje-

my tu rzeczy, które lubimy mie& w pobli%u $ó%ka — ksi'%ki, czasopi-

sma czy pilot do telewizora. Przedmioty z pierwszej grupy po$ó% na

blacie stolika, a pod spodem trzymaj ksi'%ki i czasopisma.
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Krem do r)k i balsam do ust trzymaj w szufladzie

stolika nocnego

W trakcie zimowych miesi(cy zu%ywam kilka tubek kremu do r'k.

Poniewa% moja córka lubi chowa& go przede mn', a kot cz(sto wy-

wraca tubki stoj'ce na stole, postanowi$am trzyma& krem w szufla-

dzie. Dzi(ki temu $atwo go znale0& i wreszcie nie musz( kupowa&

zapasowych tubek!

Pier+cionki, kolczyki, %a,cuszki i bransoletki

trzymaj w pude%ku na bi&uteri"

Nie rzucaj spl'tanej bi%uterii na komod(, z której mo%e $atwo spa#&!

Zaopatrz si( w pude$ko na bi%uteri( ze specjalnym miejscem na na-

szyjniki i posegreguj j' wed$ug kategorii — pier#cionki, bransoletki

itd. Dzi(ki temu nigdy si( nie zgubi', a Ty zawsze b(dziesz wiedzia$a,

gdzie ich szuka&.

Wyrzu( z szafy wszystkie -le dopasowane ubrania

Ka%da z nas ma przynajmniej kilka takich rzeczy! Oczywi#cie, mo-

%esz zachowa& ubrania, w które si( ju% nie mie#cisz, ale masz na-

dziej(, %e kiedy# jeszcze Ci si( to uda. Takich rzeczy jednak nie

warto trzyma& w szafie ubraniowej. W$ó% je do opisanej torby albo

walizki lub trzymaj w takim miejscu, w którym b(d' mobilizowa$y

Ci( do walki o szczuplejsz' sylwetk(.
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Z ubra,, których ju& nie nosisz,

utwórz stert" „rzeczy do oddania”

Gdy jeste# ju% gotowa, %eby pozby& si( rzeczy, których ju% nie nosisz,

oddaj je do PCK albo do sklepu z u%ywanymi ubraniami. To samo do-

tyczy rzeczy Twojego m(%a i dzieci. Nie zapomnij wykona& zadania do

ko1ca i wynie# rzeczy z domu po tym, jak ju% je zapakujesz do toreb!

Korzystaj z pó%ki na buty

Masz ju% do#& przeszukiwania sterty nieposegregowanych butów

w ciemnej szafie? Pouk$adaj je w pary na specjalnej pó$ce. Mo%esz j'

zawiesi& na drzwiach szafy ubraniowej. Dzi(ki temu zawsze b(dziesz

zna& swój stan obuwia!

Brudne ubrania wrzucaj do kosza

Dlaczego tak trudno jest podnie#& pokryw( kosza i wrzuci& do #rodka

brudne rzeczy? Wiem, %e to mo%e by& ostatnia rzecz, jaka przychodzi

Ci do g$owy wczesnym rankiem, gdy spieszysz si( do pracy, ale po-

my#l, jaki $adny pokój b(dzie na Ciebie czeka$, gdy wrócisz po pracy.

Wystarczy kilka sekund, %eby posprz'ta& stos ubra1 z poprzedniego

dnia. Postaw kosz w dogodnym miejscu i naucz si( codziennie z niego

korzysta&.

Podziel ubrania na grupy wed%ug stylów

Wy$o%enie rzeczy wieczorem na nast(pny dzie1 to wspania$y sposób

na to, %eby rano oszcz(dzi& troch( czasu. U$atw sobie %ycie jeszcze
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bardziej, uk$adaj'c ubrania w szafie wed$ug stylów — osobno d$ugie

spodnie, osobno rybaczki, spódnice, sukienki itd. Wiesz, o co mi

chodzi, prawda?

Zimowe ubrania w%ó& do toreb i schowaj pod %ó&ko

Gdy zima si( sko1czy i nie b(dziesz ju% musia$a nosi& trzech warstw,

%eby nie zmarzn'&, w$ó% wszystkie grube ubrania pod $ó%ko. Rzeczy

schowane, problem z g$owy! Czas zrobi& miejsce na stroje wio-

senne i letnie!

Korzystaj z wieszaków na spodnie

Je#li chcesz zaoszcz(dzi& troch( miejsca w szafie, powie# wszystkie

spodnie na odpowiednim wieszaku. W ten sposób jeste# w stanie po-

mie#ci& od czterech do sze#ciu par spodni na takiej samej powierzchni,

na jakiej zmie#ci$aby# najwy%ej dwie pary, gdyby wisia$y oddzielnie.

Wieszaj spódnice na wieszakach z klipsami

Tego rodzaju wieszaki zajmuj' mniej miejsca w szafie i chroni'

spódnice przed zagnieceniami. Poza tym du%o $atwiej jest wybiera&

spo#ród spódnic, które wisz' jedna obok drugiej.

U&ywaj wieszaka na krawaty

Próby wieszania krawatów i pasków na wieszaku to strata czasu.

Wisz', dopóki nie w$o%ysz wieszaka na pr(t w szafie — wtedy szybko

si( ze#lizguj' i spadaj' na dno szafy. Oszcz(d0 sobie frustracji i za-

montuj wieszak na krawaty na #ciance szafy.
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Czapki z daszkiem powie+ na haczyku w szafie

W naszej rodzinie ka%dy ma kilka czapek z daszkiem. Mój m'% jest

kibicem dru%yny Red Sox, ja lubi( Yankees, a nasza córka jest gdzie#

po #rodku. Odkry$am, %e najlepszym sposobem na to, %eby czapki

nie wisia$y na klamkach ani nie wala$y si( po pod$odze, jest powie-

szenie ich na haczyku w szafie.




