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Jaki wpływ ma
na Ciebie bałagan?

WiÚkszoĂÊ ludzi nie ma pojÚcia, jak bardzo wpïywa na nich baïagan,
który majÈ w domu. ByÊ moĝe Ty równieĝ naleĝysz do tej grupy i uwaĝasz, ĝe przedstawia on wartoĂÊ albo przynajmniej potencjalnÈ wartoĂÊ
— wystarczy tylko, ĝe przejrzysz i poukïadasz niektóre rzeczy. Ale
dopiero gdy rzeczywiĂcie pozbÚdziesz siÚ baïaganu, uĂwiadomisz sobie,
o ile lepiej Ci siÚ bez niego ĝyje.
To, w jakim stopniu wpïywa na Ciebie baïagan, zaleĝy od tego, jakim
typem czïowieka jesteĂ, ile rzeczy posiadasz, w jakich miejscach je trzymasz i od jak dawna je masz. Poniĝej opisujÚ kilka typowych skutków
posiadania baïaganu, które byÊ moĝe u siebie dostrzegasz.

Bałagan powoduje zmęczenie i ospałość
WiÚkszoĂÊ ludzi, którzy nagromadzili duĝo zbÚdnych rzeczy, twierdzi, ĝe nie ma siïy, ĝeby siÚ zabraÊ za ich posprzÈtanie. CiÈgle czujÈ siÚ
zmÚczeni. Przyczyna jest prosta: zablokowana energia, która zbiera siÚ
wokóï tych przedmiotów, wywoïuje stan zmÚczenia i ospaïoĂci. PosprzÈtanie ich uwalnia tÚ energiÚ, dodajÈc siïy i zwiÚkszajÈc witalnoĂÊ.
Oto Ăwiadectwa róĝnych osób:

37
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„Siedziaïem do póěna, czytajÈc TwojÈ ksiÈĝkÚ, i tak siÚ nakrÚciïem, ĝe
nie mogïem zasnÈÊ. W koñcu wstaïem z ïóĝka i zaczÈïem porzÈdkowaÊ
swoje graty aĝ do 4 rano! NastÚpnego dnia szedïem rano do pracy, ale
wcale nie czuïem siÚ zmÚczony”.
„Na poczÈtku czuïam znuĝenie na samÈ myĂl o tym, ile rzeczy mam
do przejrzenia, ale wiedziaïam, ĝe muszÚ to zrobiÊ. NaprawdÚ zdziwiïo mnie to, jak bardzo poprawiaïo siÚ moje samopoczucie z kaĝdÈ
kolejnÈ wysprzÈtanÈ szufladÈ. Czuïam przypïyw energii, która przychodziïa jakby znikÈd i dawaïa mi siïÚ do dalszej pracy”.
„Razem z mÚĝem przeczytaliĂmy dwukrotnie TwojÈ ksiÈĝkÚ na temat
pozbywania siÚ baïaganu. Od ponad roku próbujÚ go zachÚciÊ, ĝeby
pozbyï siÚ niektórych rzeczy, które zagracajÈ nie tylko nasze mieszkanie,
ale teĝ umysï mojego mÚĝa. Niektóre akapity z Twojej ksiÈĝki przeczytaïam mu na gïos. Nagle poczuï zapaï, jakiego nigdy u niego nie
widziaïam. Pozbyï siÚ swoich gratów tak szybko i wyrzuciï ich tak
duĝo, ĝe oboje nie mogliĂmy w to uwierzyÊ. Teraz ma duĝo wiÚcej energii
i wreszcie znalazï czas, ĝeby przeczytaÊ tÚ ksiÈĝkÚ do koñca!”.

Bałagan sprawia, że tkwisz w przeszłości
Gdy caïa przestrzeñ wokóï Ciebie jest wypeïniona róĝnymi rzeczami,
to w Twoim ĝyciu nie ma miejsca na nic nowego. Twoje myĂli krÈĝÈ
wokóï przeszïoĂci, a Ty czujesz siÚ przytïoczony problemami, które
drÚczÈ CiÚ od dïuĝszego czasu. CzÚĂciej patrzysz za siebie niĝ przed
siebie i obwiniasz przeszïoĂÊ o swojÈ obecnÈ sytuacjÚ zamiast wziÈÊ na
siebie odpowiedzialnoĂÊ za lepsze jutro. Pozbycie siÚ baïaganu pomoĝe
Ci siÚ rozprawiÊ z tymi problemami i pójĂÊ wreszcie do przodu. JeĂli
marzysz o lepszej przyszïoĂci, najpierw uwolnij siÚ od przeszïoĂci.

Bałagan wypełnia ciało
Gdy masz w domu duĝo zbÚdnych, nieposprzÈtanych rzeczy, energia
caïego budynku wpada w stagnacjÚ — i to samo dzieje siÚ z Twoim
ciaïem. PrzeciÚtny naïogowy zbieracz rzadko uprawia sport, czÚsto
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cierpi na zaparcia, ma ziemistÈ, trÈdzikowÈ cerÚ, a w jego oczach brakuje blasku. Ludzie, którzy majÈ wiÚkszy porzÈdek w swoim ĝyciu,
zazwyczaj sÈ bardziej aktywni, majÈ czystÈ, promiennÈ cerÚ i bïyszczÈce
oczy. Wybór naleĝy do Ciebie.

Bałagan wpływa na masę ciała
W ciÈgu wielu lat pracy z luděmi zauwaĝyïam ciekawÈ rzecz: osoby,
które majÈ zagracone domy i mieszkania, czÚsto cierpiÈ na nadwagÚ.
Wydaje mi siÚ, ĝe tïuszcz i baïagan to dwie formy samoobrony. Ludzie,
gromadzÈc kolejne warstwy tïuszczu albo przedmiotów, majÈ nadziejÚ, ĝe w ten sposób stworzÈ barierÚ, która ochroni ich przed trudnymi ĝyciowymi sytuacjami, a zwïaszcza przed bolesnymi emocjami.
LiczÈ na to, ĝe dziÚki tej ochronnej warstwie bÚdÈ w stanie wszystko
kontrolowaÊ i nie dopuszczÈ do tego, aby jakakolwiek sytuacja wywarïa na nich zbyt silny wpïyw. Jest to jednak tylko zïudzenie. Oto, jak
mówi o tym Oprah Winfrey:
„Podczas swoich (…) zmagañ z wagÈ nauczyïam siÚ, ĝe nie moĝna
zaczynaÊ pracy nad ciaïem, jeĂli nie mamy uporzÈdkowanych emocji.
Powodem, dla którego nie posuwamy siÚ w ĝyciu do przodu, jest to, ĝe
pozwalamy, aby róĝne lÚki powstrzymywaïy nas przed dziaïaniem. To
one sprawiajÈ, ĝe nie jesteĂmy tym, kim chcielibyĂmy byÊ”.
Wielokrotnie przekonaïam siÚ o prawdziwoĂci tych sïów, pracujÈc
z osobami cierpiÈcymi na nadwagÚ. Kaĝda z nich tïumiïa w sobie wiele
róĝnych lÚków, które musiaïa pokonaÊ, ĝeby móc siÚ zabraÊ za uporzÈdkowanie swojej fizycznej przestrzeni.
Wiele osób opowiada mi, jak wyzwalajÈce jest uczucie towarzyszÈce
pozbywaniu siÚ baïaganu, i wyznaje, ĝe ten proces w jakiĂ magiczny
sposób pomógï im pozbyÊ siÚ równieĝ nadmiaru tïuszczu. Wszyscy
zgodnie twierdzÈ, ĝe duĝo ïatwiej jest skupiÊ siÚ na odchudzaniu domu niĝ na odchudzaniu ciaïa. Ale gdy zaczynajÈ bardziej dbaÊ o swoje
otoczenie, czujÈ naturalnÈ potrzebÚ, aby zadbaÊ takĝe o siebie. Jak to
ujÚïa jedna z czytelniczek, „gdy juĝ pozbÚdziesz siÚ Ămieci ze swojego
domu, niewïaĂciwe wydaje siÚ zapychanie ciaïa Ămieciowym jedzeniem”.
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Bałagan powoduje dezorientację
Gdy w Twoim domu panuje nieïad, nie jesteĂ w stanie skupiÊ siÚ na
tym, co chcesz osiÈgnÈÊ w ĝyciu. Zlikwidowanie baïaganu oczyszcza
równieĝ umysï, dziÚki czemu podejmowanie ĝyciowych decyzji staje
siÚ prostsze. Rozprawienie siÚ z baïaganem to jeden z najskuteczniejszych sposobów, jakie znam, ĝeby lepiej poznaÊ wïasne potrzeby i zaczÈÊ ĝyÊ zgodnie ze swoimi pragnieniami.

Bałagan wpływa na to, jak ludzie Cię traktują
Ludzie traktujÈ CiÚ tak, jak Ty traktujesz samego siebie. Dlatego jeĂli
uwaĝasz siÚ za osobÚ wartoĂciowÈ i dbasz o siebie, inni bÚdÈ dla Ciebie dobrzy. JeĂli natomiast odpuszczasz sobie i pozwalasz, ĝeby wokóï
Ciebie gromadziïy siÚ róĝne Ămieci, zaczynasz przyciÈgaÊ do siebie
ludzi, którzy CiÚ ěle traktujÈ, poniewaĝ na poziomie podĂwiadomoĂci
czujÈ, ĝe wïaĂnie na to zasïugujesz.
Jeĝeli Twój dom jest nieposprzÈtany i zagracony niepotrzebnymi rzeczami, znajomi przestanÈ CiÚ szanowaÊ (nawet jeĂli nadal bÚdÈ CiÚ
lubiÊ jako osobÚ), zwïaszcza gdy przez swojÈ dezorganizacjÚ ciÈgle
bÚdziesz ze wszystkim do tyïu i nieraz zdarzy Ci siÚ nie dotrzymaÊ
obietnicy. PrzywracajÈc ïad w domu, jednoczeĂnie poprawisz relacje
ze znajomymi.

Bałagan sprawia,
że odkładasz wiele rzeczy na później
JeĂli w Twoim domu panuje nieporzÈdek, to czÚsto odkïadasz róĝne
rzeczy na póěniej. Baïagan blokuje przepïyw energii i sprawia, ĝe
trudno jest Ci siÚ zmusiÊ do jakiejkolwiek pracy. Gdy siÚ go pozbÚdziesz, zdziwisz siÚ (i zadziwisz wszystkich dookoïa!) tym, z jakÈ chÚciÈ zabierzesz siÚ za sprawy, które od dawna odkïadaïeĂ na potem. ByÊ
moĝe nagle poczujesz chÚÊ, aby popracowaÊ w ogródku, zapisaÊ siÚ na
kurs, zadzwoniÊ do przyjaciela czy wyjechaÊ na wakacje. Listy, które
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otrzymujÚ od ludzi na temat tego jednego rezultatu pozbycia siÚ baïaganu,
sÈ naprawdÚ zadziwiajÈce!
„Mój mÈĝ zmarï piÚÊ lat temu, a ja ciÈgle zwlekaïam z usuniÚciem jego
rzeczy. Twoja ksiÈĝka wreszcie daïa mi odwagÚ, ĝeby spakowaÊ
wszystkie jego ubrania i zanieĂÊ je do organizacji dobroczynnej. Od razu
poczuïam powiew Ăwieĝego powietrza w swoim ĝyciu. ByÊ moĝe trudno
Ci bÚdzie w to uwierzyÊ, zwaĝywszy na mój wiek (mam 71 lat), ale
zapisaïam siÚ do college’u na kurs komputerowy”.
„Gdy porzÈdkowaïam strych, natknÚïam siÚ na listy od przyjacióï, którzy
przeprowadzili siÚ za granicÚ. Ze ïzami w oczach uĂwiadomiïam sobie,
jak bardzo za nimi tÚskniÚ i jak ĝaïujÚ, ĝe utraciïam z nimi kontakt.
WyczyĂciïam strych do cna i kupiïam bilet na samolot, ĝeby siÚ z nimi
spotkaÊ. To byïo cudowne spotkanie po latach. Teraz powaĝnie myĂlÚ
o tym, ĝeby siÚ tam przeprowadziÊ”.
„To pozbywanie siÚ baïaganu szybko zamienia siÚ w nawyk. PosprzÈtanie wszystkich szafek w domu najwyraěniej mi nie wystarczyïo
— teraz wstajÚ codziennie o Ăwicie, ĝeby popracowaÊ w ogrodzie, który
jest trochÚ zaniedbany. Kiedy to siÚ skoñczy?”.

Bałagan wywołuje dysharmonię
Baïagan jest gïównÈ przyczynÈ kïótni miÚdzy czïonkami rodziny
i wspóïlokatorami, partnerami biznesowymi i wspóïpracownikami.
Jeĝeli Twój dom albo Twoje miejsce pracy sÈ zagracone i zaĂmiecone,
Twój styl ĝycia z pewnoĂciÈ utrudnia funkcjonowanie wszystkim dookoïa.
PosprzÈtaj swój baïagan, a przekonasz siÚ, ĝe razem moĝecie zdziaïaÊ
duĝo wiÚcej — a to jest o wiele ciekawsze niĝ ciÈgïe sprzeczki o przyziemne sprawy!

Bałagan jest źródłem wstydu
ByÊ moĝe Twój dom jest juĝ tak zagracony i zaĂmiecony, ĝe wstydzisz siÚ zapraszaÊ goĂci, a gdy nagle ktoĂ niespodziewanie CiÚ odwiedzi, wpadasz w panikÚ. Zastanów siÚ, co wolisz: ĝyÊ w caïkowitej
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samotnoĂci otoczony jedynie swoim baïaganem czy zrobiÊ generalne
porzÈdki i w rezultacie wzmocniÊ poczucie wïasnej wartoĂci i odnowiÊ ĝycie towarzyskie?

Bałagan jest przyczyną impasu w życiu
Pewna urocza para staruszków, którÈ kiedyĂ poznaïam, mieszkaïa w piÚknej piÚtnastopokojowej rezydencji. Ich dzieci byïy juĝ dorosïe i wyprowadziïy siÚ z domu, a oni ĝyli w szczÚĂciu i miïoĂci. Salony i sypialnie, które kiedyĂ naleĝaïy do dzieci, byïy czyste i wysprzÈtane, jednak
ich wïasna sypialnia, a takĝe trzy inne pokoje caïkowicie utonÚïy pod
masÈ gratów i rupieci. Jeden pokój wyglÈdaï jak sklep ze starzyznÈ,
byïy w nim bowiem caïe stosy róĝnego rodzaju ozdób i bibelotów.
Drugi pokój byï zawalony ubraniami. W trzecim pokoju zaĂ staïo mnóstwo pudeï z róĝnymi rzeczami — ich wïasnymi oraz odziedziczonymi
po ciotce, które „trzeba przejrzeÊ”. Staruszkowie wyznali mi, ĝe bardzo chcieliby podróĝowaÊ po Ăwiecie i przyjemnie spÚdziÊ ze sobÈ
ostatnie lata ĝycia, ale myĂl o nieposprzÈtanych pokojach nie daje im
spokoju. Za kaĝdym razem, gdy poruszali temat wycieczki, dochodzili do wniosku, ĝe nie mogÈ nigdzie wyjechaÊ, dopóki nie uporajÈ
siÚ z tym baïaganem. Wstydzili siÚ tego, jak wyglÈda ich dom, i w rezultacie nigdzie nie wyjechali przez wiele lat!
Nie pozwól, ĝeby ĝycie przeĂlizgnÚïo Ci siÚ przez palce. UsiÈdě przy
stole i wypisz wszystko, co chcesz zrobiÊ, gdy tylko uporasz siÚ z baïaganem. Niech to CiÚ zmotywuje, ĝeby wreszcie siÚ zabraÊ do pracy.

Bałagan jest przyczyną depresji
Energia, która jest zablokowana z powodu baïaganu, odbiera siïy, a nawet moĝe wywoïaÊ depresjÚ. PrawdÚ mówiÈc, nigdy nie spotkaïam osoby cierpiÈcej na depresjÚ, która nie miaïaby w swoim domu baïaganu.
Poczucie bezradnoĂci jest silnie powiÈzane z baïaganem, dlatego sprzÈtanie jest dobrym sposobem na to, aby siÚ go pozbyÊ — przynajmniej
do pewnego stopnia. W ten sposób tworzymy bowiem miejsce na coĂ
nowego w swoim ĝyciu. Moim zdaniem wiele rodzajów depresji jest
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wywoïanych przez wyĝszy poziom ĂwiadomoĂci, która powstrzymuje
nas przed robieniem okreĂlonych rzeczy, poniewaĝ nadszedï czas,
abyĂmy zaczÚli robiÊ coĂ innego.
Jeĝeli masz tak silnÈ depresjÚ, ĝe nie jesteĂ w stanie nawet myĂleÊ o rozpoczÚciu porzÈdków, postaraj siÚ przynajmniej uprzÈtnÈÊ podïogÚ (osoby cierpiÈce na depresjÚ majÈ tendencjÚ do gromadzenia baïaganu na
niĝszych poziomach). DziÚki temu poprawisz sobie nastrój i poczujesz
przypïyw energii. Dobrym pomysïem moĝe byÊ równieĝ sprawdzenie
domu pod kÈtem stresu geopatycznego (szkodliwej energii Ziemi).
Baïagan czÚsto gromadzi siÚ w obszarach stresu geopatycznego, co moĝe
byÊ jednÈ z przyczyn Twojej depresji. Przeczytaj rozdziaï na temat
stresu geopatycznego w mojej ksiÈĝce Feng shui. Jak tworzyÊ przyjaznÈ
przestrzeñ wokóï nas, aby dowiedzieÊ siÚ wiÚcej na ten temat.

Bałagan sprawia,
że często płacisz za nadbagaż
JeĂli w Twoim domu panuje duĝy baïagan, to na pewno gdy podróĝujesz, zabierasz ze sobÈ duĝo rzeczy. Naïogowi zbieracze czÚsto pïacÈ
opïaty za nadbagaĝ, bo zabierajÈ na wakacje mnóstwo rzeczy „na wszelki
wypadek”, nie mówiÈc juĝ o licznych pamiÈtkach, które przywoĝÈ do
domu.
Tendencja do nadmiernego bagaĝu dotyczy równieĝ emocji. Czy czÚsto
robisz z igïy widïy, niepotrzebnie dramatyzujesz albo denerwujesz siÚ
z powodu bïahostek? Naucz siÚ rozluěniaÊ ciaïo, a szybko siÚ przekonasz,
ĝe ten stan obejmuje równieĝ Twoje emocje, a Ty zaczynasz bardziej
cieszyÊ siÚ ĝyciem.

Bałagan osłabia wrażliwość
i zmniejsza radość życia
Baïagan nie tylko przycisza děwiÚki i zagÚszcza atmosferÚ panujÈcÈ
w domu, ale równieĝ odbiera zdolnoĂÊ ĝycia peïnÈ piersiÈ. Moĝesz staÊ
siÚ niewolnikiem swoich nawyków i wpaĂÊ w rutynÚ, robiÈc codziennie
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te same rzeczy, dzieñ po dniu, rok po roku. FunkcjonujÈc w ten
sposób, szybko staniesz siÚ nudny dla otoczenia. Pozbycie siÚ baïaganu
sprowadza powiew Ăwieĝego powietrza — inspiracji — do domu i ĝycia
osobistego. Nawet przeniesienie niektórych rzeczy z jednego miejsca
w drugie pozwoli od czasu do czasu odĂwieĝyÊ energiÚ.
Generalne porzÈdki sÈ absolutnie konieczne, jeĂli chcesz naprawdÚ
poczuÊ pasjÚ, radoĂÊ i szczÚĂcie w swoim ĝyciu. Te uczucia sÈ bowiem
rezultatem doĂwiadczania wspaniaïych przepïywów energii przez ciaïo
i nie sÈ moĝliwe, gdy kanaïy sÈ zablokowane.

Bałagan zmusza do dodatkowego sprzątania
Odkurzenie miejsca, które jest zagracone róĝnymi rupieciami, trwa
co najmniej dwa razy dïuĝej. Co wiÚcej, te rzeczy trzeba równieĝ
przetrzeÊ szmatkÈ. Im bardziej zagracony jest dom, tym wiÚcej kurzu
siÚ w nim gromadzi. Energia jest zablokowana, a Ty masz mniej chÚci
i zapaïu do sprzÈtania. Wpadasz w bïÚdne koïo.
PomyĂl tylko, ile wspaniaïych rzeczy mógïbyĂ robiÊ w swoim ĝyciu,
gdybyĂ uporaï siÚ z baïaganem i zmniejszyï czas sprzÈtania o poïowÚ.
A jeĂli masz sprzÈtaczkÚ, która robi to za Ciebie, pomyĂl, ile pieniÚdzy
zaoszczÚdzisz, gdy juĝ nie bÚdziesz potrzebowaÊ jej usïug.

Bałagan wywołuje dezorganizację
Jak czÚsto zdarza Ci siÚ, ĝe gubisz klucze, okulary albo portfel? Ile razy
szukaïeĂ czegoĂ tak dïugo, aĝ w koñcu siÚ poddaïeĂ, a potem, po kilku
tygodniach albo miesiÈcach, przypadkowo natknÈïeĂ siÚ na tÚ rzecz?
ByÊ moĝe w takich sytuacjach wolisz po prostu pójĂÊ do sklepu i kupiÊ
nowÈ rzecz zamiast szukaÊ tej starej, której nie potrafisz zlokalizowaÊ.
Osoby zdezorganizowane czÚsto marnujÈ czas, przez co sÈ sfrustrowane i czujÈ niechÚÊ do samych siebie. Wielu ludzi uwaĝa, ĝe dezorganizacja jest formÈ dïugofalowego protestu przeciwko dyscyplinie
rodziców narzuconej na nich, gdy byli dzieÊmi. Tak naprawdÚ jednak
sabotujÈ tylko samych siebie.
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PodjÚcie decyzji, aby przejÈÊ kontrolÚ nad wïasnym domem i robiÊ
to, co chcesz, daje poczucie siïy. To duĝo lepsze rozwiÈzanie niĝ pozwoliÊ, aby nierozwiÈzane problemy z dzieciñstwa rzÈdziïy Twoim
ĝyciem.

Bałagan stanowi zagrożenie
dla zdrowia i życia
To prawda, moĝe do tego dojĂÊ. Gdy nagromadzone rzeczy zaczynajÈ
brzydko pachnieÊ, przyciÈgaÊ robaki, gniÊ, pleĂnieÊ albo rozkïadaÊ siÚ
w inny sposób, trzymanie ich staje siÚ po prostu niehigieniczne —
zarówno dla Ciebie, jak i dla Twoich sÈsiadów. Niektóre rodzaje baïaganu mogÈ stanowiÊ zagroĝenie poĝarowe.
Jeĝeli cenisz swoje zdrowie i bezpieczeñstwo i nie chcesz zadzieraÊ
z sÈsiadami, zrób porzÈdek, zanim bÚdzie gorzej (a sytuacja na pewno
sama siÚ nie poprawi).

Bałagan przekazuje niepożądany komunikat
Jakie jest symboliczne znaczenie baïaganu? Feng shui uczy nas, abyĂmy
starannie dobierali obrazy, zdjÚcia i dekoracje do swojego domu, poniewaĝ kaĝda z tych rzeczy wysyïa okreĂlony komunikat. To zadziwiajÈce, jak czÚsto ludzie kurczowo trzymajÈ siÚ jakichĂ przedmiotów,
twierdzÈc, ĝe majÈ one wartoĂÊ sentymentalnÈ, choÊ w rzeczywistoĂci
symbolizujÈ dokïadnie to, czego te osoby nie chcÈ mieÊ w swoim
otoczeniu.
Weěmy kilka prostych przykïadów. JeĂli jesteĂ osobÈ samotnÈ i szukasz
partnera, wyrzuÊ wszystkie pojedyncze przedmioty oraz zdjÚcia przedstawiajÈce tylko jednÈ osobÚ i zastÈp je parami przedmiotów oraz zdjÚciami par. JeĂli ïatwo wpadasz w zïoĂÊ, unikaj koloru czerwonego
w wystroju wnÚtrza. JeĂli masz tendencjÚ do popadania w depresjÚ,
pozbÈdě siÚ z domu wszystkich rzeczy wiszÈcych i zastÈp je takimi,
które sÈ skierowane w górÚ — w ten sposób poprawisz swojÈ energiÚ.
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Gdy zaczniesz czytaÊ rozdziaï mówiÈcy o baïaganie i symbolice feng
shui, byÊ moĝe poczujesz chÚÊ, aby pozbyÊ siÚ poïowy swoich rzeczy,
poniewaĝ wysyïajÈ one fale o nieodpowiedniej czÚstotliwoĂci, uniemoĝliwiajÈc Ci zdobycie tego, czego pragniesz!

Bałagan jest kosztowny
Ile tak naprawdÚ kosztuje trzymanie tych wszystkich rzeczy? Czasami, gdy inne argumenty zawiodÈ, to proste wyliczenie uĂwiadamia
ludziom, ĝe nie warto gromadziÊ rupieci.
Porozmawiajmy o liczbach. Wejdě do kaĝdego pomieszczenia w swoim
domu i oceñ, jaki procent przestrzeni zajmujÈ rzeczy, których rzadko
uĝywasz (albo których nie uĝywasz wcale). BÈdě wobec siebie uczciwy.
JeĂli chcesz poznaÊ szczerÈ prawdÚ, uwzglÚdnij w obliczeniach wszystkie przedmioty, których nie kochasz albo nie uĝyïeĂ w ciÈgu ostatniego
roku. Jeĝeli wolisz zastosowaÊ bardziej ïagodne podejĂcie, wydïuĝ ten
okres do dwóch albo trzech lat.
WïaĂciciel przeciÚtnego domu mógïby stworzyÊ takÈ listÚ:
1.

Przedsionek

5%

2.

Salon

10%

3.

Jadalnia

10%

4.

Kuchnia

30%

5.

Sypialnia 1

40%

6.

Sypialnia 2

7.

Schowek

100%

25%

8.

azienka

15%

9.

Piwnica

15%

10.

Strych

100%

11.

Szopa

60%

12.

Garaĝ

80%

CAàKOWITE ZAGRACENIE = 565%
A teraz podziel ten wynik przez liczbĊ pomieszczeĔ.
565% : 12 pomieszczeĔ = Ğrednio 47% zagracenia na jedno pomieszczenie!
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W tym przykïadzie cena trzymania rupieci w domu jest równa aĝ 47%
kosztu najmu albo kredytu hipotecznego. Powaĝnie radzÚ Ci zrobiÊ
czym prÚdzej takie obliczenie.
ByÊ moĝe nawet osiÈgnÈïeĂ etap, na którym rzeczy przestaïy siÚ mieĂciÊ w domu i teraz pïacisz czynsz za wynajem powierzchni magazynowej w innym miejscu. Czy naprawdÚ warto pïaciÊ za to aĝ tyle pieniÚdzy? Czy nie lepiej byïoby kupiÊ sobie coĂ innego?
Nawyk gromadzenia rzeczy jest kosztowny równieĝ pod innymi wzglÚdami. Tracisz czas na ich kupowanie, a potem na szukanie miejsca,
w których moĝna je poïoĝyÊ albo postawiÊ. CzÚsto wiÈĝe siÚ to z koniecznoĂciÈ kupienia czegoĂ, w czym bÚdzie moĝna danÈ rzecz przechowywaÊ. Mam tu na myĂli pudïa, póïki, szafki, szuflady, segregatory,
skrzynie, a w bardziej ekstremalnych przypadkach postawienie szopy
w ogrodzie, zamontowanie podïogi na strychu albo zbudowanie kolejnej komórki. Do tego trzeba dodaÊ koszty sprzÈtania tych miejsc,
zapewnienia odpowiedniej temperatury i wilgotnoĂci, chronienia przed
niepogodÈ i szkodnikami, a takĝe transportu podczas przeprowadzki.
Niektórzy dodatkowo ubezpieczajÈ takie miejsce albo montujÈ w nim
alarm — to teĝ kosztuje. Do tego trzeba jeszcze dodaÊ czas, pieniÈdze
i emocje zwiÈzane z pozbyciem siÚ tych rzeczy, gdy w koñcu zdasz
sobie sprawÚ, ĝe wcale Ci nie sÈ potrzebne. Czy to naprawdÚ jest tego
warte?
Suma tych wszystkich kosztów czÚsto jest wiÚksza niĝ wartoĂÊ samych
przedmiotów. Zastanów siÚ nad tym. Tracisz czas, pieniÈdze i wysiïek
na kupowanie rzeczy, których nigdy nie uĝyjesz, a potem pïacisz za to,
ĝeby zatrzymaÊ je w domu — kompletnie bez powodu!

Bałagan odwraca uwagę od ważnych rzeczy
Czy jesteĂ wïaĂcicielem swoich rzeczy, czy to raczej one posiadajÈ
Ciebie? Wszystko, co masz, domaga siÚ Twojej uwagi, a im wiÚcej masz
rupieci, tym wiÚcej energii jest zablokowanej w przyziemnych sprawach.
Jak wyjaĂniïam w poprzednim podrozdziale, kaĝda rzecz wymaga, ĝeby
w jakiĂ sposób siÚ niÈ zajÈÊ. Gdy pozbÚdziesz siÚ baïaganu, bÚdziesz
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mógï swobodnie skupiÊ siÚ na tych rzeczach w swoim ĝyciu, które sÈ
naprawdÚ waĝne, zamiast traciÊ caïÈ energiÚ na utrzymywanie swojego
dobytku.
Zrozumienie tego, w jaki sposób baïagan wpïywa na Ciebie, pomoĝe
Ci spojrzeÊ na niego z innej perspektywy i podjÈÊ stanowczÈ decyzjÚ
co do tego, czy chcesz go utrzymywaÊ, czy nie. Waĝnym aspektem tego
procesu jest uĂwiadomienie sobie, dlaczego w ogóle nagromadziïeĂ tyle
rzeczy — o tym wïaĂnie bÚdzie nastÚpny rozdziaï.
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