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CzĊĞü I
TydzieĔ Wyrzucania
ZbĊdnych Rzeczy

Wyrzucanie zbĊdnych rzeczy — te trzy sáowa mogą kojarzyü Ci siĊ
jedynie ze sprzątaniem. ĩmudnym, mĊczącym, znienawidzonym
porządkowaniem swojego otoczenia. Na szczĊĞcie jednak mam dla
Ciebie inną propozycjĊ. DziĞ chcĊ namówiü CiĊ do innego spojrzenia
na to zagadnienie.
Wyrzucanie zbĊdnych rzeczy ma duĪy związek z podejĞciem terapeutycznym. W psychologii i psychiatrii coraz czĊĞciej wspomina
siĊ o zaburzeniu osobowoĞci związanym z patologicznym przywiązaniem do przedmiotów — zespole Diogenesa. Osoba, która cierpi
na to zaburzenie, zbiera rzeczy niezbĊdne, skupia siĊ na nich, zaniedbując przy okazji siebie, podstawową higienĊ osobistą i swoje
Īycie. CzĊsto gromadzi przedmioty impulsywnie, mocno siĊ do nich
przywiązuje i nie moĪe bez nich Īyü. To nie wszystko — zespóá
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Diogenesa zaburza caáe Īycie czáowieka, który odcina siĊ od ludzi,
zamyka na kontakty z innymi i czĊsto ma zaburzenia nastrojów.
Trudny i wymagający jest ten zespóá Diogenesa.
Mówimy teĪ o syllogomanii — obsesji zbierania, która dotyczyü
moĪe kaĪdego z nas. To zaburzenie wiąĪe siĊ z mocną potrzebą gromadzenia zbĊdnych i niepotrzebnych rzeczy. Przedmioty dosáownie
opanowują przestrzeĔ chorego, sprawiają, Īe staje siĊ on niewolnikiem swojego domu i nie ma szans normalnie funkcjonowaü. PrzestrzeĔ, w której Īyje osoba zaburzona, staje siĊ magazynem o wciąĪ
uzupeánianej zawartoĞci.
W obu przypadkach problem osoby dotkniĊtej odnosi siĊ do
rzeczy. Przedmiotów. Tego, co materialne, i tego, co zagraca rzeczywistoĞü. W pewnym momencie Īycia czáowieka przedmioty te zaczĊáy
przejmowaü kontrolĊ. I w koĔcu doprowadziáy do jego unieszczĊĞliwienia.
W obu przypadkach moĪna zastosowaü terapiĊ, która ma pomóc w uporaniu siĊ z emocjami wiąĪącymi siĊ z posiadanymi przez
chorego przedmiotami. Oprócz przeprowadzania standardowych
rozmów, wykonywania üwiczeĔ i wykorzystywania narzĊdzi stosowanych w psychoterapii chory rzeczywiĞcie konfrontuje siĊ ze zgromadzonymi przez siebie rzeczami. Wyrzuca je, krok po kroku.
OczywiĞcie — mĊczy siĊ, buntuje, cierpi, jest roztrzĊsiony, páacze
lub histeryzuje. Wachlarz emocji jest doĞü szeroki.
Nie zawsze jednak przywiązanie do przedmiotów musi wiązaü siĊ
z zaburzeniem osobowoĞci lub problemami psychicznymi. Bardzo
czĊsto áączy siĊ raczej z konsumpcyjnym podejĞciem, które wielu
z nas jest bardzo bliskie. JeĞli dostrzegasz, Īe i Ty masz maáą obsesjĊ
zbierania rzeczy, pamiĊtaj, Īe moĪe to wynikaü z wielu przyczyn:
x braku doĞwiadczanego w przeszáoĞci — kiedyĞ mogáeĞ mieü
mniej Ğrodków na zapewnienie sobie niektórych przedmiotów,
teraz zaczynasz je kolekcjonowaü;
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x budowania w sobie przeĞwiadczenia, Īe nagrodą za codzienny
wysiáek jest zakup czegoĞ áadnego, wymarzonego, smacznego lub
w ramach promocji;
x potrzeby udowodnienia sobie i innym, Īe odnosisz sukcesy (rzeczy materialne stanowią wtedy coĞ w rodzaju symbolu — samochód, najnowszy telefon, bardzo drogie ubrania);
x podąĪania za modą na konsumpcyjny styl Īycia — niedziele
spĊdzamy w centrach handlowych, nie chcemy pokazywaü siĊ
w jednej sukience na jednym przyjĊciu (choü na szczĊĞcie staje
siĊ to passé), fotografujemy przedmioty, wydarzenia i miejsca po
to, aby pokazaü, Īe nas staü, Īe mamy Ğrodki, Īe moĪemy sobie
na to pozwoliü.
Pierwszy tydzieĔ zmian w projekcie „30 dni do zmian” to czas
na gáĊboką refleksjĊ. Chciaáabym, abyĞ pozwoliá sobie na dokonanie
kilku przemyĞleĔ, na sprawdzenie, czy to, w jaki sposób wygląda
Twoje otoczenie (a w rezultacie caáe Īycie), odpowiada Ci w stu
procentach. Nie chcĊ przecieĪ, abyĞ godziá siĊ na przeĪywanie
swoich dni w niezadowoleniu. ChcĊ Twojej satysfakcji z codziennoĞci, chcĊ Twojej radoĞci Īycia, jak równieĪ doceniania tego, co siĊ
dzieje. Pierwszy tydzieĔ zmian to czas na mocną weryfikacjĊ tego,
co jest. I zrobienie kilku planów na zachwycającą przyszáoĞü. Zachwycającą, czyli taką, która da Ci mnóstwo szczĊĞcia.
Wyrzucanie zbĊdnych rzeczy wiąĪe siĊ mocno z podejĞciem
minimalistycznym, które dzisiaj — w czasie konsumpcjonizmu i pogoni za rzeczami — staje siĊ coraz bardziej popularne. Wygląda na
to, Īe ludzie są juĪ zmĊczeni tym ciągáym nabywaniem, chwaleniem siĊ, szukaniem nowoĞci i rywalizacją z innymi. Coraz wiĊcej
osób chce siĊ zatrzymaü, chce speániaü marzenia, osiągaü cele, odnosiü sukcesy oraz posiadaü te rzeczy, które odpowiadają ich preferencjom. I, co brzmi bardzo pocieszająco, wiele osób marzy o tym,
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aby nie tylko gromadziü, lecz takĪe robiü coĞ dla innych ludzi. W róĪny
sposób — niektórzy skupiają siĊ na pomocy dzieciom w Afryce, inni
organizują warsztaty i spotkania dla potrzebujących ludzi w swojej
okolicy, jeszcze inni dziaáają charytatywnie, są wolontariuszami,
nauczycielami (róĪnych umiejĊtnoĞci!), budowniczymi (i studni
w Sudanie, i relacji w sąsiedztwie). O tak, te zmiany są wyjątkowo
dobre.
O minimalizmie sïów kilka...
Minimalizm i dąĪenie do upraszczania swojego Īycia pojawia siĊ
w wielu kulturach, jednak najmocniej widaü je w tradycji japoĔskiej.
Wystarczy, Īe obejrzysz jakiĞ film prezentujący wnĊtrze japoĔskiego domu — od razu zauwaĪysz róĪnicĊ. Takie mieszkanie jest
zupeánie inne niĪ wiĊkszoĞü polskich. Nie znajdziesz w nim zbĊdnych przedmiotów, nadmiaru mebli, dodatków, ozdób czy tym bardziej Ğmieci. Cokolwiek przestaje sáuĪyü mieszkaĔcowi domu, jest
z niego pospiesznie usuwane. Przyczyna jest prosta: przedmioty
zbĊdne, zniszczone, niepasujące do czáowieka zaburzają jego harmoniĊ i uniemoĪliwiają Īycie w wolnoĞci i szczĊĞciu. Rzeczy, które
otaczają kaĪdego z nas, mają znaczenie — kaĪdy drobiazg, element
wystroju wnĊtrza, kolczyk, para okularów, kwiaty w wazonie — ich
obecnoĞü w naszym otoczeniu powinna byü uzasadniona. Z psychologicznego punktu widzenia to podejĞcie ma wielki sens: jeĞli
nasz Ğwiat jest przeáadowany (zbyt duĪo barw, dĨwiĊków, nadmiar
przedmiotów, chaos, mnóstwo obowiązków, gonitwy myĞli), czáowiek
staje siĊ rozchwiany, nie jest produktywny, Īyje w stresie i przeĪywa mnóstwo negatywnych emocji. JeĞli natomiast otacza nas
przewidywalny, zrozumiaáy i uporządkowany Ğwiat, to moĪemy
uaktywniü swoją kreatywnoĞü, poznaü siebie dokáadniej i zyskaü
mnóstwo czasu (nie trzeba tego wszystkiego sprzątaü!). Minimalizm moĪe zatem staü siĊ dobrą inspiracją do wprowadzania zmian
w Īyciu.
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Minimalizm w diecie japoñskiej
JapoĔczycy od dáuĪszego czasu mogą cieszyü siĊ mianem jednego
z najzdrowszych spoáeczeĔstw na Ğwiecie. Mniej osób otyáych, mniej
chorób, które dziĞ dziesiątkują miĊdzy innymi EuropĊ, mniej problemów natury psychicznej i dáuĪsze Īycie. JapoĔczycy odĪywiają
siĊ zdrowo i starają siĊ maksymalnie upraszczaü takĪe tĊ sferĊ swojego Īycia. ZauwaĪ — minimalizm pojawia siĊ w kaĪdym aspekcie
funkcjonowania JapoĔczyków. Chciaáabym dziĞ zachĊciü CiĊ do
zainspirowania siĊ podejĞciem minimalistycznym i sprawdzenia,
czy i Tobie siĊ ono spodoba. Oto kilka zasad minimalistycznego
odĪywiania rodem z kultur minimalistycznych:
Przygotowywanie posiáków:
x Posiáki powinny byü proste — a to oznacza, Īe naleĪy unikaü
nadmiernie przetworzonych rzeczy — chlebów z dodatkami,
które w chlebach byü nie powinny, fast foodów, które nie mają
w sobie niczego naturalnego. Ponadto korzystamy z produktów
sezonowych, zawierających najmniej niezdrowych dodatków
— im mniej kombinowania z jedzeniem, tym lepiej. JapoĔski
minimalizm zachĊca do jedzenia potraw jak najbardziej naturalnych.
x Posiáki powinny byü áatwe do przygotowania — w Twoim
Īyciu ma znaleĨü siĊ czas na realizowanie przeróĪnych pomysáów i pewnie nie masz ochoty spĊdzaü dni jedynie w kuchni.
Dlatego wáaĞnie, pozostając w duchu minimalistycznym, decyduj siĊ na proste potrawy, áatwe do przyrządzenia i oczywiĞcie
zdrowe! Korzystaj z prostych przepisów, czĊsto tych tradycyjnych,
naturalnych skáadników i nieskomplikowanych metod przyrządzania (czyli teĪ: im mniej sprzĊtów w kuchni, tym lepiej).
x Zdrowa i minimalistyczna dieta to takĪe... unikanie
gromadzenia jedzenia — kupuj tylko te produkty, które
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moĪesz wykorzystaü w najbliĪszym czasie, decyduj siĊ raczej
na ĞwieĪe smakoáyki (im mniej puszkowanego jedzenia, tym
lepiej), na naturalnie przygotowane przetwory (dĪemy, konfitury, powidáa wáasnej roboty) i startery potraw (wáasny zakwas
na chleb, zakwas na Īurek zamiast torebki z zupą itd.). JeĞli to
moĪliwe, decyduj siĊ teĪ na ĞwieĪe, a nie mroĪone ryby, miĊso,
warzywa czy owoce.
x OdĪywianie minimalistyczne to takĪe samo nastawienie do jedzenia — zamiast zjadaü caáą tabliczkĊ byle jakiej
czekolady, kupuj lepszą, zdrowszą (minimalistyczny skáad) i delektuj siĊ pojedynczymi kawaákami.
SpoĪywanie posiáków:
x Minimalizm w jedzeniu to teĪ unikanie przejadania siĊ
— a jest to moĪliwe dziĊki celebrowaniu posiáków, skupianiu siĊ
na tym, co wkáada siĊ do ust, delektowaniu siĊ kaĪdym kĊsem.
JapoĔczycy opanowali sztukĊ jedzenia do perfekcji (de facto
niemal kaĪdą czynnoĞü są skáonni traktowaü jak sztukĊ). DziĊki zauwaĪaniu tego, Īe akurat spoĪywa siĊ posiáek, umoĪliwia
siĊ swojemu organizmowi dostrzeganie stanu najedzenia. JeĞli
masz ochotĊ na minimalistyczne odĪywianie, nie jedz do syta
— Ci zdrowi JapoĔczycy sáyną z tego, Īe koĔczą swój posiáek,
jeszcze zanim poczują siĊ peáni.
x Mniejsze porcje i ewentualnie dokáadka — japoĔscy minimaliĞci jedzą mniej, dlatego nie grozi im otyáoĞü. Dlatego
wáaĞnie ich porcje są mniejsze. W razie potrzeby decydują siĊ
na dokáadkĊ, ale wciąĪ pamiĊtają o tym, aby siĊ nie przejadaü.
x Jedzenie posiáków w domu, a nie w restauracjach —
oczywiĞcie z zachowaniem zdrowego rozsądku. Warto zdecydowaü siĊ na samodzielne przygotowanie lunchu, obiadu czy
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kolacji (oszczĊdza siĊ w ten sposób mnóstwo pieniĊdzy), a potem wybraü siĊ do naprawdĊ dobrej restauracji, która serwuje
zdrowe jedzenie.
x To, co zostaáo, zjem póĨniej — minimalizm wiąĪe siĊ z ochroną Ğrodowiska, zasobów naturalnych i unikaniem marnowania
— takĪe jedzenia. Dlatego zamiast wyrzucaü porcjĊ niezjedzonego makaronu, zapakuj ją do pojemnika i wstaw do lodówki.
Zjesz ją nastĊpnego dnia, oszczĊdzisz pieniądze, wykorzystasz
w stu procentach to, co masz, i nie bĊdziesz marnowaü jedzenia.
ZauwaĪ — podejĞcie minimalistyczne moĪe dotyczyü kaĪdej sfery Twojego Īycia. Niekoniecznie musisz siĊ od dziĞ staü wyznawcą
japoĔskiej filozofii, nie musisz kochaü tego, co japoĔskie, nikt nie
kaĪe Ci wyjechaü na Wschód czy zmieniaü swojej religii. Nie ma
takiej potrzeby. Warto jednak, abyĞ zastanowiá siĊ nad czerpaniem
z tego minimalistycznego podejĞcia. Upraszczanie swojego Īycia,
porządkowanie go, ulepszanie róĪnych sfer i poszukiwanie rozwiązaĔ, które mogą pomóc Ci w przeĪywaniu kaĪdego dnia tak, jak
chcesz, to ciekawy sposób wprowadzania zmian w Īyciu. StaĔ siĊ
minimalistą w takim stopniu, jaki Ci odpowiada. DziĞ zapraszam
CiĊ do wykonania pierwszego kroku — przeĪycia razem ze mną Tygodnia Wyrzucania ZbĊdnych Rzeczy.

Tydzieñ Wyrzucania ZbÚdnych Rzeczy
— praktyka
Zmorą wielu osób jest przywiązanie do rzeczy, które tak naprawdĊ
do niczego siĊ nie nadają, są zniszczone, nie da siĊ ich naprawiü i do
tego przeszkadzają. W ciągu pierwszego tygodnia zmian skupisz
siĊ przede wszystkim na jednym: wyrzucaniu wszystkich rzeczy, które zaburzają Twoją harmoniĊ. Umówmy siĊ — gromadzenie przedmiotów brzydkich, zepsutych, zbĊdnych i mĊczących wzrok oraz
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umysá to naraĪanie siĊ na przeróĪne straty. Przede wszystkim tracisz swój cenny czas: przeznaczasz go na to, aby te przedmioty
uporządkowaü, wytrzeü, przeáoĪyü z miejsca na miejsce lub przekopaü siĊ przez nie, Īeby znaleĨü coĞ, czego akurat potrzebujesz.
Ponadto tracisz pieniądze. Jestem pewna, Īe wiele razy zakupiáeĞ
przedmiot, który juĪ miaáeĞ lub który mógáby byü zastąpiony przez
coĞ, co w Twoich zbiorach siĊ znajdowaáo. Gromadzenie jedzenia to
ogromna strata pieniĊdzy — kupujesz nowe produkty i wyrzucasz
te, których termin waĪnoĞci minąá zupeánie przypadkowo i niezauwaĪalnie. To nie koniec. W wyniku zbierania tego wszystkiego
tracisz mnóstwo moĪliwoĞci, przestajesz byü kreatywny, nie dziaáasz
efektywnie, jesteĞ przeciąĪony i wykoĔczony. I, niestety, to Twoja
decyzja. Nie sądzĊ, aby ktoĞ kazaá Ci zbieraü tony papieru, Ğmieci
czy innych zbĊdnych rzeczy. Czy siĊ mylĊ?
SprawdĨmy zatem, co siĊ wydarzy, gdy podejmiesz kolejną decyzjĊ i postanowisz usunąü ze swojego otoczenia to, co Ci nie sáuĪy.
W ciągu pierwszego tygodnia zmian musisz wyrzuciü wszystkie rzeczy, które zaburzają Twoją harmoniĊ.
Zmiana w otoczeniu wywoáuje zmianĊ w nas samych, wiĊc
wyobraĨ sobie, jak to bĊdzie, gdy zmniejszysz chaos i nieporządek
w swoim domu.
Mam dla Ciebie dwie zasady, które bĊdą obowiązywaü podczas
Tygodnia Wyrzucania ZbĊdnych Rzeczy:
1. Codziennie wyrzucasz co najmniej jedną niepotrzebną
rzecz — niepotrzebna rzecz to taka, która jest zniszczona, nie
da siĊ jej sprzedaü ani oddaü, po prostu przeszkadza.
2. JeĞli nie do koĔca wiesz, co z daną rzeczą zrobiü, zastanów siĊ, czy moĪesz zmieniü ją w jakiĞ sposób tak,
aby ci jeszcze sáuĪyáa. Ja oddaáam swoje spodnie do krawcowej — zrobiáa z nich cudo, które prawdopodobnie bĊdzie moim
ulubionym elementem garderoby!
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Od czego zacząü?
Rzeczy do wyrzucenia mogą byü wszĊdzie. JeĞli tylko zauwaĪysz w swoim otoczeniu coĞ, co nie nadaje siĊ juĪ do uĪytku, nie
wahaj siĊ i od razu umieĞü to w koszu. JeĞli bĊdziesz mieü wątpliwoĞci — pamiĊtaj, Īe przywracanie harmonii Twojemu otoczeniu
zmieni w Tobie bardzo duĪo. Warto jednak zacząü dziaáaü bardziej
systematycznie i po kolei zająü siĊ przeglądaniem caáego swojego
dobytku.
x Przeszukaj szafĊ z ubraniami — które rzeczy są zniszczone?
Czy moĪna je jeszcze naprawiü? Czy lepiej odáoĪyü na inny sezon?
MoĪe coĞ przerobisz? JeĞli któraĞ rzecz nie budzi Īadnych nadziei, nie wahaj siĊ — jej miejsce jest w koszu. PamiĊtaj równieĪ o butach, szalach, dodatkach. To wszystko stanowi czĊĞü
Twojej szafy — skontroluj to. JeĞli wciąĪ nie jesteĞ przekonany,
zastanów siĊ, jakie wywarábyĞ wraĪenie w tym ubraniu, gdyby
zobaczyá CiĊ w nim Twój przyszáy pracodawca lub miáoĞü Twojego Īycia. Robisz dobre wraĪenie?
Ubrania są po to, aby nam sáuĪyü — nie odwrotnie. Choü czĊsto
kusi nas pozostawienie niektórych czĊĞci garderoby po to, aby
chodziü w nich „po domu”, nie wpadaj w taką puáapkĊ. SkoĔczy siĊ na tym, Īe Twoja szafa bĊdzie przepeániona rzeczami
do noszenia „po domu”, a Ty nigdy nie bĊdziesz czuü siĊ pewnie
w swoich ubraniach. PozbądĨ siĊ sentymentów i zadbaj o to,
aby Twoja garderoba odzwierciedlaáa to, jak kochasz i szanujesz siebie. Chcesz dokonaü wielkich, Īyciowych zmian,
prawda? Dlatego wáaĞnie postaraj siĊ usunąü ze swojej szafy
wszystkie te rzeczy, które w stu procentach nie odzwierciedlają tego, jak chcesz wyglądaü. Obawiasz siĊ, Īe bĊdziesz
miaá za maáo ubraĔ? Spójrz na to w inny sposób — dziĊki usuniĊciu rzeczy, w których wyglądasz Ĩle, zawsze bĊdziesz miaá
na sobie Ğwietnie wyglądające rzeczy. Zasáugujesz na to — jeĞli
nie teraz, to kiedy udowodnisz to sobie?
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x SprawdĨ wszystkie kosmetyki i produkty do pielĊgnacji, jakie tylko posiadasz — tusze do rzĊs, stare perfumy, balsamy, odĪywki, pĊdzle do makijaĪu, grzebienie. Skontroluj wszystko, co masz. Nie miej litoĞci — jeĞli jakaĞ rzecz jest
zniszczona, zuĪyta lub nie wygląda juĪ zachĊcająco, wyrzuü ją.
To samo dotyczy wszelkich spinek, wsuwek i innych przedmiotów do stylizacji. Wiesz dobrze, Īe rozciągniĊte gumki do wáosów nie są uĪywane, po co wiĊc je trzymasz? Wyrzuü je!
CzĊsto w naszych áazienkach jest zbyt wiele nigdy niewykorzystywanych przedmiotów. Od kosmetyków po narzĊdzia do
stylizacji. To przykre — nadmiar rzeczy w wielu przypadkach
sprawia, Īe po prostu nie mamy ochoty korzystaü z tego
wszystkiego. CzĊsto stajemy siĊ Ğlepi na dodatki, które przecieĪ
kupujemy w ogromnych iloĞciach, na balsamy, które mogáyby
zapewniü nam gáadką i piĊkną skórĊ, na szczotki, grzebienie
czy odĪywki, które zagwarantowaáyby nam wspaniaáe fryzury.
JeĞli ograniczysz posiadane przedmioty tylko do tych, których
bĊdziesz uĪywaü, prawdopodobnie skupisz siĊ na tym, aby w
koĔcu je wykorzystaü. Pozostaw zatem sobie jeden grzebieĔ,
jedną szczotkĊ, jedną suszarkĊ, tylko te áadne i przydatne ozdoby.
ResztĊ rzeczy wyrzuü, oddaj lub sprzedaj.
x Zrób porządek z gazetami, czasopismami i broszurami
— jeĞli kolekcjonujesz jakieĞ magazyny, pamiĊtaj, Īe za niewielkie pieniądze moĪesz je zbindowaü. Zabezpieczysz je, uáoĪysz
chronologicznie, tak Īe z pewnoĞcią bĊdą wyglądaáy bardziej
zachĊcająco. Te gazety czy broszury, które po prostu „masz”,
moĪesz przejrzeü i w razie potrzeby sfotografowaü jakąĞ stronĊ
(uporządkujesz w ten sposób na przykáad przepisy w folderze
w swoim komputerze, zamiast zaĞmiecaü dom). ResztĊ wyrzuü bez
sentymentów. Nawet nie wiesz, jaką frajdĊ odczuwa siĊ wtedy,
gdy wszystko w naszym domu ma swoje miejsce.
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Doskonaáym sposobem na porządkowanie czasopism jest korzystanie z pudeá lub pojemników, które usuną je z pola widzenia. JeĞli zatem nie traktujesz kilkuset wydaĔ ulubionej
gazety jako dekoracji pokoju, pozwól, aby znikáy. I zaznaczam:
tutaj teĪ pozbądĨ siĊ sentymentów. Pozostaw tylko te czasopisma, które mają dla Ciebie realną wartoĞü, wiąĪą siĊ z Twoim
rozwojem lub pasją. Zastanów siĊ takĪe nad tym, czy rzeczywiĞcie kiedykolwiek zajrzysz do któregoĞ wydania. Zaglądasz?
x Wyrzuü wszystkie papierki — zajrzyj do torby (torebki),
szuflad, miejsc, w których zwykle gromadzisz stare bilety, paragony. Nie są Ci potrzebne.
Dobrze byáoby, gdybyĞ na czas wyrabiania w sobie nawyku
wyrzucania tego, co niepotrzebne, przygotowaá kilka koszy
na Ğmieci do kaĪdego z pomieszczeĔ w swoim domu. Owszem
bĊdziesz krok po kroku usuwaá zbĊdne rzeczy z kaĪdego miejsca, ale moĪesz sam siebie uczyü pozbywania siĊ tych mĊczących
drobiazgów (gáównie przeróĪnych papierków). Ustaw zatem
w kaĪdym pomieszczeniu kosz, pudeáko po butach, reklamówkĊ na te maáe Ğmieci i za kaĪdym razem, kiedy zauwaĪysz coĞ
niepotrzebnego, wyrzuü bez zastanawiania siĊ.
x Przejrzyj wszystkie miejsca, w których pracujesz, a takĪe
(jeĞli posiadasz) sprawdĨ samochód. Co moĪesz wyrzuciü? Co
nie jest juĪ potrzebne?
Miejsce pracy powinno nastrajaü CiĊ do dziaáania. Wspieraü
CiĊ w codziennych wysiákach. Sprawiaü, Īe osiągasz cele i realizujesz marzenia. Nie pozwól zatem na to, aby zbĊdne przedmioty wysysaáy Twoją energiĊ. Oprócz posprzątania miejsca
pracy (i samochodu) zadbaj teĪ o to, aby przed kaĪdym kolejnym dniem pracy raz jeszcze uporządkowaü tĊ przestrzeĔ.
Najlepiej, gdyby na Twoim biurku (w pokoju) nie byáo przedmiotów, które mogáyby CiĊ rozpraszaü.

Kup książkę

Poleć książkę

24

|

30 DNI DO ZMIAN

x Zrób obchód — to metoda niezawodna. WeĨ ze sobą kartkĊ
papieru i skontroluj kaĪdy kąt w domu. SprawdĨ, czy w tych
miejscach znajdują siĊ rzeczy do wyrzucenia. Dodatkowo poáącz
to zadanie z innym: na kartce napisz, co warto zrobiü w tych
miejscach. CoĞ poprawiü, przykrĊciü, posprzątaü — cel: otaczająca CiĊ przestrzeĔ powinna byü Ci przyjazna.
W Tygodniu Wyrzucania ZbĊdnych Rzeczy nie chodzi tylko
o pozbywanie siĊ przedmiotów. Chodzi o coĞ wiĊcej — miĊdzy
innymi o kreowanie wokóá Ciebie takiej przestrzeni, która
sprawia, Īe czujesz siĊ wspaniale. Nie zapominaj zatem o planowaniu tego, jak ma wyglądaü Twoje wymarzone miejsce.
x Zastanów siĊ: Co jest niepotrzebne? Co moĪesz wystawiü na
Allegro lub oddaü komuĞ, bo w Twoim domu tworzy to chaos?
A moĪe są rzeczy niepotrzebne, zniszczone, nie do naprawienia?
Wyrzuü je. Wyrzuü zniszczone kubki, które nie mają ucha, są
poobijane i nie robią dobrego wraĪenia. Zadbaj o siebie i przekonaj siĊ, jak to jest, gdy caáe nasze otoczenie wyraĪa nasz szacunek. Do siebie.
Zasáugujesz na to, aby Twoje otoczenie Ğwiadczyáo o tym, jaki
jesteĞ. A wáaĞciwie — jakiekolwiek ono jest, Ğwiadczy o Tobie
i o tym, jak traktujesz siebie. JeĞli korzystasz tylko ze zniszczonych rzeczy, a te lepsze, áadniejsze, te, o które dbasz, chowasz
gáĊboko do szafki lub udostĊpniasz tylko goĞciom, czy nie
oznacza to wedáug Ciebie, Īe nie jesteĞ wystarczająco dobry, aby
z nich korzystaü? Niby dlaczego?
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Kilka trików niezbÚdnych w tym tygodniu
Fotografie zdajÈ egzamin
Prawdopodobnie w Twoim domu jest mnóstwo rzeczy, które po
prostu są i kiedyĞ mogáyby siĊ przydaü. Nie chcesz ich wyrzucaü —
to przepisy, które zbierasz od lat, wycinasz z gazet, porządkujesz
i raz na rok przeglądasz. To inspiracje związane ze zmianą Twojego
stylu ubierania (czy je teĪ umieszczasz w segregatorze?), broszury,
ulotki i inne rzeczy zajmujące mnóstwo miejsca. CzĊsto teĪ — robią
baáagan. Wysypują siĊ, wywoáują uczucie zmĊczenia i wraĪenie chaosu. Musisz znaleĨü chwilĊ, aby je uporządkowaü, znów uáoĪyü,
utrzymaü w ryzach. To trochĊ bez sensu, nie uwaĪasz? Zamiast sáuĪyü Ci, wszystkie te rzeczy sprawiają, Īe marnujesz czas. Cenny czas,
który mógábyĞ przeznaczyü na realizacjĊ marzeĔ lub spĊdzenie
miáych chwil z kimĞ wyjątkowym. Zastanów siĊ zatem nad rozwiązaniem, które moĪe nie tylko uáatwiü Ci korzystanie z tych wszystkich inspiracji, ale i sprawiü, Īe Twój dom bĊdzie uporządkowany.
Jakie to rozwiązanie?
Rób zdjĊcia. Przygotuj sobie dobrą herbatĊ, usiądĨ wygodnie na
podáodze, rozáóĪ swoje skarby i zrób zdjĊcia wszystkim przepisom,
pomysáom, ulotkom i broszurom, które kiedyĞ pewnie wykorzystasz.
Uporządkuj materiaáy. Utwórz w swoim komputerze foldery na
wykonane zdjĊcia i od razu zadbaj o porządek. Zamiast jednego
folderu Gotowanie utwórz kilka: Zupy, Ciasta, Przekąski czy jakiekolwiek inne na coĞ, co znalazáo siĊ w Twoich papierowych zbiorach. Tak postĊpuj z kaĪdym innym tematem. JeĞli zbieraáeĞ pomysáy
na podróĪe i wyrywaáeĞ artykuáy z gazet, przygotuj swoje archiwum
dokáadnie (Do przeczytania, Historia, Anegdoty, Potrzebne do
wyjazdu do..., PodróĪ Īycia itd.). Te rzeczy mają Ci sáuĪyü, wiĊc
uporządkuj je tak, abyĞ mógá z nich korzystaü bez najmniejszych
káopotów.
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DziĊki fotografowaniu inspiracji, zamiast trzymania ich w wielkich pudáach lub segregatorach, áatwiej bĊdzie Ci korzystaü z nich,
a takĪe báyskawicznie znajdziesz coĞ nowego, gdy tylko bĊdziesz
miaá taką potrzebĊ. Ponadto moĪesz zapomnieü o kurzu, który
osiada na papierach i zniechĊca do poszukiwania nowych pomysáów w zebranych stosach.
Jeden notes do wszystkiego
Wyrzucanie zbĊdnych rzeczy dotyczy nie tylko porządkowania skarbów. Zajmij siĊ teĪ swoimi notatkami i zacznij stosowaü tylko jeden notes do sporządzania wszystkich notatek. Zapeániaj notes aĪ
do ostatniej kartki — nie pozwalaj sobie na notowanie czegokolwiek na setkach maáych karteluszek. Dlaczego? GwarantujĊ Ci: jeĞli
ograniczysz siĊ do tego jednego zeszytu, z duĪym prawdopodobieĔstwem moĪna powiedzieü, Īe nie zapomnisz o swoich notatkach. Znasz te chwile zawodu, kiedy okazuje siĊ, Īe na realizacjĊ
niektórych zapisanych przez Ciebie pomysáów jest juĪ za póĨno?
Jeden notes na wszystkie aktualne notatki oszczĊdza teĪ czas
i wpáywa na zmniejszenie iloĞci noszonych przez Ciebie rzeczy
— wystarczy, Īe bĊdziesz miaá przy sobie wáaĞnie ten notatnik,
a z wiĊkszą lekkoĞcią (dosáownie) bĊdziesz mógá realizowaü róĪne
zadania. Kiedy tylko Twój zeszyt bĊdzie juĪ zapeániony, przejrzyj
go dokáadnie — z jakiegoĞ powodu zapisywaáeĞ te wszystkie rzeczy,
prawda? Nie pozwól zatem, aby Īadna zanotowana przez Ciebie
sprawa nie zostaáa zakoĔczona. Tytuáy filmów, które zapisaáeĞ,
wpisz na osobną listĊ, numery telefonów — do telefonu, pomysáy
— przemyĞl je, zapomnij o nich lub zastosuj. Korzystaj z tego, co
wypracowaáeĞ dziĊki notesowi.
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Póïka na otwarte kosmetyki
Wygospodaruj w áazience póákĊ na te kosmetyki, które juĪ zostaáy
otwarte. Zasada jest bardzo prosta: zamiast kupowaü kolejne produkty i ulegaü promocjom, robisz zakupy dopiero wtedy, gdy wykoĔczysz wszystkie opakowania, jakie masz w domu. ĝwietnie —
oszczĊdzasz pieniądze, nie robisz zapasów i chronisz siĊ przed stratą
pieniĊdzy (kosmetyki mogą siĊ przeterminowaü!).
Najtrudniejszym aspektem wprowadzania zmian w swoim
Īyciu (w obszarze rzeczy materialnych) jest oczywiĞcie unikanie
kupowania. PamiĊtaj: promocje zawsze bĊdą, jeĞli nie w tym sklepie, to w innym. Takie są realia rynku — sklepy walczą o klientów
i robią promocje po to, aby przyciągnąü ich do siebie. ZauwaĪ —
to nie sklep robi Ci áaskĊ, Īe stawia na póákĊ dezodorant taĔszy
o 2 zá. To Ty zapewniasz sklepowi byt, decydując siĊ na zakup.
Nie bądĨ zatem niewolnikiem promocji, ale wykorzystuj je do wáasnych celów.
Robocze pudïo lub roboczy koszyk
Porządkowanie kolejnych pomieszczeĔ w domu bĊdzie wymagaáo
pewnego wysiáku — nastaw siĊ na to i nie poddawaj. Bez wzglĊdu,
które pomieszczenie chcesz dokáadnie wysprzątaü, przygotuj sobie
roboczy koszyk uáatwiający Ci pracĊ. Podczas porządkowania wrzucaj do niego wszystko to, co nie powinno znajdowaü siĊ w danym
pomieszczeniu. Chcesz przykáadu? JeĞli zajmujesz siĊ kuchnią, usuĔ
z niej nie tylko niepotrzebne rzeczy, ale i te drobiazgi, których miejsce jest gdzieĞ indziej. àadowarka do telefonu, gumki do wáosów,
Īel pod prysznic — zostaáy znalezione przez Ciebie w kuchni? Jak
najszybciej wrzuü do pudeáka, a na koĔcu po prostu odáóĪ wszystkie
te rzeczy na swoje miejsce. àadowarkĊ do telefonu — do szuflady,
gumki do wáosów — do kosmetyczki, Īel pod prysznic — do áazienki.
Musisz wykazaü siĊ konsekwencją: odkáadanie rzeczy na swoje
miejsce jest niezbĊdne.
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DziĊki temu zaoszczĊdzisz mnóstwo czasu — nie bĊdziesz kursowaü z kuchni do áazienki i szybko uporasz siĊ z nadmiarem przedmiotów.
WaĪne: jeĞli wykorzystanie roboczego koszyka ma rzeczywiĞcie
odnieĞü skutek, koniecznie opróĪniaj go codziennie. Wystarczy,
Īe odáoĪysz na miejsce kaĪdy przedmiot, który wrzuciáeĞ do koszyka. JeĞli nie wyrobisz w sobie tego nawyku, stworzysz kolejny
stos. Nawet jeĞli juĪ zakoĔczysz proces oczyszczania domu, zachĊcam CiĊ do pozostawienia koszyka na posterunku. Zawsze
znajdzie siĊ coĞ, co trzeba przenieĞü gdzieĞ indziej — korzystając
z koszyka, zachowasz porządek.
Torba na rzeczy do oddania
JeĞli czĊĞü przedmiotów chcesz komuĞ oddaü (na przykáad mamie,
máodszemu rodzeĔstwu), wrzuü je do podróĪnej torby lub reklamówki. Podczas porządkowania kolejnych czĊĞci mieszkania bĊdziesz ją uzupeániaü, a w koĔcu przekaĪesz komuĞ, kto wykorzysta
zgromadzone przedmioty.
Zwróü jednak uwagĊ na jedną podstawową rzecz: nie przekazuj innym osobom zniszczonych przedmiotów, poplamionych
ubraĔ, brzydkich dodatków czy ozdób. To sugeruje, Īe nie masz
dla tych osób szacunku, jak równieĪ Īe chĊtnie obdarujesz je bylejakoĞcią. Nie kaĪdy bĊdzie umiaá Ci odmówiü. Zmieniamy nastawienie do innych — jeĞli juĪ chcemy im coĞ daü, dbamy o jakoĞü rzeczy, a takĪe o ich estetykĊ.
Zacznij uĝywaÊ tego, co masz
To chyba Īadne odkrycie, prawda? Wygląda jednak na to, Īe wiĊkszoĞü osób nie korzysta z przedmiotów, które tak namiĊtnie kupuje.
Zamiast korzystaü z kosmetyków, ubraĔ, notesów, dáugopisów i caáej
masy innych rzeczy, gromadzimy je, upychamy, wyrzucamy lub
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przekáadamy z miejsca na miejsce. Spróbuj zadziaáaü nieco inaczej
i po prostu korzystaj z tego, co masz. JeĞli w Twojej kuchni jest
mnóstwo przypraw, zacznij ulepszaü swoje potrawy, przejrzyj ksiąĪki
z przepisami, poeksperymentuj, pobaw siĊ nimi. Kto wie, co odkryjesz? JeĞli w áazience masz 300 balsamów do ciaáa i mnóstwo
kolorowych szminek, zadbaj o siebie bardziej i uĪywaj ich codziennie. Po coĞ je kupujesz!
DziĊki zwykáemu uĪywaniu nabytych przedmiotów takĪe wprowadzasz w swoje Īycie porządek — w prosty sposób. Ale to nie
wszystko — otwarcie siĊ na prawdziwe wykorzystywanie dóbr
zgromadzonych w domu pomaga w przekraczaniu wáasnych
granic, doĞwiadczaniu strefy komfortu i wychodzeniu poza nią.
Wygrzebanie z szuflady báyszczyka w mocnym kolorze moĪe zadziaáaü jak magiczna róĪdĪka — oprócz tego, Īe nastawiasz siĊ
na kreowanie bardziej wyrazistego wizerunku, dodatkowo pokonujesz wstyd, ograniczenia, a takĪe nabierasz dystansu do tego,
co powiedzą ludzie. KaĪdy wykorzystany przedmiot znaleziony
w domu moĪe sáuĪyü Ci do rozwoju i poznawania samego siebie.
Zrób plan wykorzystania zasobów
W Twojej kuchni moĪe byü mnóstwo produktów wciąĪ nadających
siĊ do wykorzystania. Po prostu zrobiáeĞ mnóstwo zapasów i wyrzucenie ich do kosza byáoby co najmniej stratą pieniĊdzy. StraciábyĞ teĪ czas, który przeznaczyáeĞ na znalezienie tych rzeczy, ale co
najwaĪniejsze — okazjĊ do spróbowania czegoĞ nowego. Postaw
zatem przed sobą zadanie i zastanów siĊ nad znalezieniem moĪliwoĞci wykorzystania tych produktów, które szkoda Ci wyrzuciü.
W sieci znajdziesz mnóstwo inspiracji, pomysáów, gotowych przepisów — niekoniecznie musisz sam je tworzyü. ZauwaĪ, Īe dziĊki temu
wszystkie te rzeczy znikną w koĔcu z Twojego domu.
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Planowanie tego typu moĪe byü Ğwietnym Ĩródáem motywacji — poszukaj pomysáów, a potem precyzyjne okreĞl, kiedy je
wykorzystasz. Otwórz siĊ na nowe doĞwiadczenia, a jeĞli któraĞ
z rzeczy jednak nie moĪe byü przez Ciebie wykorzystana — pozbądĨ siĊ jej. Po prostu nie pozwól, aby pozostawaáa w Twoim
domu i zagracaáa rzeczywistoĞü.

Przygotuj siÚ na przeszkody
w tym tygodniu
Dokonywanie zmian w swoim Īyciu, szczególnie tych przeáomowych,
nie bĊdzie áatwe. To dáugotrwaáy proces, podczas którego musisz
zmierzyü siĊ ze swoimi przekonaniami, nawykami (czĊsto szkodliwymi), nastawieniem do Ğwiata i ludzi, jak równieĪ z emocjami.
Nie moĪe byü áatwo — nagle wychodzisz ze swojej strefy komfortu
i robisz rewolucjĊ. Mimo tego, Īe bardzo pragniesz tych zmian, Twój
umysá — przyzwyczajony do pewnych rzeczy, zachowaĔ i stylu Īycia
— bĊdzie siĊ buntowaá. To jak najbardziej normalne i moĪe wiązaü siĊ
z czymĞ, co psychologowie nazywają ekonomią poznawczą. W kaĪdej
minucie Twój mózg jest bombardowany potĊĪną iloĞcią informacji:
z Twojego ciaáa, z procesów myĞlowych; pojawiają siĊ pomysáy, coĞ
sáyszysz, coĞ poczuáeĞ, coĞ sobie przypomniaáeĞ. To nie wszystko
— jest teĪ Ğpiew ptaków za oknem, huk powodowany przez robotników remontujących drogĊ, moĪe Twój sąsiad odkurza, a w tle
wiruje pralka. Informacje, informacje, informacje. Do zwariowania.
Dlatego wáaĞnie Twój umysá stara siĊ jak najbardziej zminimalizowaü iloĞü czasu i energii przeznaczanych na przetwarzanie tych
wszystkich bodĨców. Dlatego wáaĞnie moĪesz nie sáyszeü Ğpiewającego ptaka do momentu, aĪ siĊ na tym skupisz. Dlatego wáaĞnie
zapominasz o bólu gáowy, gdy jesteĞ bardzo zajĊty lub rozmawiasz
z inną osobą. I wreszcie — dlatego Twój umysá mówi stanowcze

Kup książkę

Poleć książkę

TYDZIE WYRZUCANIA ZB}DNYCH RZECZY

|

31

„nie!” zmianom, które mu proponujesz. To wymaga wysiáku, energii,
skupienia na kolejnej dawce informacji. Stąd teĪ przeszkody, które
pojawiają siĊ w gáowie kaĪdego z nas w obliczu dokonywania zmian.
Na szczĊĞcie mogĊ CiĊ pocieszyü — jeĞli powalczysz z wáasnymi
wymówkami, w koĔcu Twój umysá przyzwyczai siĊ do zmian.
Oto lista najczĊstszych przeszkód, jakie mogą pojawiü siĊ w Tygodniu Wyrzucania ZbĊdnych Rzeczy. To coĞ standardowego i oczywiĞcie coĞ, z czym moĪna powalczyü. JeĞli któraĞ z wymówek pojawi siĊ u Ciebie, potraktuj ją jak wyzwanie i sprawdĨ, jak szybko
uda Ci siĊ przekonaü samego siebie, Īe moĪesz zmieniü swoje Īycie.
Mimo to.
A co, jeĂli to mi siÚ jeszcze przyda?
Ta wymówka jest jak mantra dla wielu osób — szczególnie dla tych,
które boją siĊ zmiany (a moĪe nie wierzą w nią?). JeĞli uda Ci siĊ
przezwyciĊĪyü myĞlenie rasowego chomika, z pewnoĞcią uda Ci siĊ
takĪe dokonaü zmiany. Przede wszystkim przestaĔ traktowaü przedmioty jak pomniki czy motywatory. JeĞli dany element ubioru nie
byá przez Ciebie noszony dáuĪej niĪ przez póá roku, przestaĔ siĊ
áudziü, Īe schudniesz, przytyjesz, zmienisz swoją sylwetkĊ. Czas na
pozbycie siĊ reliktów przeszáoĞci i otwarcie siĊ na zmiany. JeĪeli
rzeczywiĞcie uda Ci siĊ coĞ zrobiü ze swoim ciaáem, to znajdziesz
nowe, wspaniaáe i pasujące do Twojego nowego Īycia ubrania i dodatki. ZachĊcam CiĊ jednoczeĞnie do stworzenia specjalnego pudeáka, które pomoĪe Ci w wyrzucaniu zbĊdnych rzeczy. Ponadto
daj sobie wiĊcej czasu — jeĞli któraĞ strefa w Twoim domu wydaje
Ci siĊ trudna do przejrzenia i uporządkowania, zajmij siĊ nią póĨniej, skup siĊ na innym miejscu. Wkrótce dostrzeĪesz, jak wspaniaáe zmiany zachodzą w tych posprzątanych i „odgruzowanych”
czĊĞciach domu. I co dzieje siĊ w Tobie.
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Pudeáko posiákowe — to jeden pojemnik, który moĪe byü zapeániony przez Ciebie róĪnymi przedmiotami. BądĨ jednak ostroĪny
i wkáadaj do pudeáka tylko te rzeczy, które w przyszáoĞci naprawdĊ
mogą byü wykorzystane. Za 8 tygodni sprawdĨ raz jeszcze zawartoĞü pudeáka i zdecyduj, czy przedmioty zostają, czy moĪe w koĔcu
czas siĊ z nimi rozstaü.
Nawet jeĂli wyrzucÚ czÚĂÊ rzeczy,
inne natychmiast „robiÈ” baïagan
Rzeczy obejmują panowanie nad domem wtedy, gdy nie mają swojego wáasnego „domu”. Rozwiązanie jest bardzo proste: znajdĨ dla
kaĪdego przedmiotu „dom” — jego wáasne miejsce. Masz regaáy na
ksiąĪki, segregatory na dokumenty, sáoik na paragony, które chcesz
przejrzeü. JeĞli kaĪda rzecz bĊdzie miaáa swoje miejsce, z áatwoĞcią
utrzymasz porządek.
Zasada „domu” dla kaĪdej rzeczy zdaje egzamin tylko wtedy,
gdy... rzeczywiĞcie ją stosujemy. Nie ulegaj zatem i przed kaĪdym
zakupem zastanów siĊ, czy kolejny przedmiot ma gdzie mieszkaü.
Czy moĪe poáoĪysz go na póáce, gdzie bĊdzie byle jak czekaá na swoją
kolej? Wykorzystaj tĊ zasadĊ i przygotuj siĊ na stworzenie przestrzeni dla:
x Produktów spoĪywczych — moĪesz przesypaü groch, mąkĊ czy
przyprawy do osobnych pojemników i sáoiczków, a potem samodzielnie stworzyü piĊkne etykiety zachĊcające do korzystania
z tego, co masz w kuchni.
x Rzeczy „na ĞwiĊta i okazje” — serwetki wielkanocne, Ğwieczki
urodzinowe i ozdoby Ğwiąteczne mogą mieü swoje miejsce w jednym pudeáku. Nie tylko zyskasz porządek, lecz takĪe bĊdziesz
miaá w razie potrzeby wszystko pod rĊką. I bĊdziesz przygotowany na kaĪdą okazjĊ — wystarczy zajrzeü do pudeáka i sprawdziü, czy czegoĞ nam nie brakuje na kolejną imprezĊ.
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x Notesów, zeszytów, karteczek i wszelkich innych (niepopisanych!)
papierowych pomocy. Zadbaj o to, aby znalazáy siĊ w jednym
miejscu, na przykáad w tekturowym pudeáku. DziĊki temu przede
wszystkim zaczniesz korzystaü z tego, co masz w domu, a takĪe
— przestaniesz kupowaü kolejne rzeczy.
x Jeszcze piszących dáugopisów, oáówków, markerów i pisaków
— moĪesz kupiü w sklepie z dodatkami do domu niewielką, podáuĪną, ozdobną osáonkĊ na doniczkĊ i wrzuciü tam przybory,
których bĊdziesz uĪywaü. Efekt doskonaáy — jest áadnie, moĪesz
z áatwoĞcią gromadziü swoje dáugopisy, przenosiü je z miejsca
na miejsce. PamiĊtaj jednak o tym, Īe przy okazji porządkowania tych rzeczy warto zastanowiü siĊ, czy rzeczywiĞcie potrzebujesz 100 niebieskich dáugopisów. MoĪe wybierzesz z tej wielkiej
puli kilka (oczywiĞcie te, które najbardziej Ci siĊ podobają),
a resztĊ komuĞ przekaĪesz lub zaniesiesz do biura? Zwróü uwagĊ
na to, Īe kaĪdy przedmiot, który posiadasz, kreuje Twoją rzeczywistoĞü i codziennoĞü. Wybierając te ulubione, dbasz o siebie
i wspierasz swoją kreatywnoĞü.
x Produktów do makijaĪu, pielĊgnacji paznokci — jeĞli wszystkie
te rzeczy bĊdą pogrupowane i przejrzane, prawdopodobnie
bĊdzie Ci nie tylko áatwiej odnaleĨü potrzebne przedmioty —
sprzątanie domu jest o wiele áatwiejsze, gdy po prostu wiemy,
do którego pudeáka wrzucamy lakiery do paznokci, gdzie są
báyszczyki i w którym miejscu znajdują siĊ wszystkie rzeczy do
domowego spa. Zadbaj zatem o osobne pojemniki na te rzeczy
— moĪesz wykorzystaü organizery dostĊpne w wielu sklepach,
jak równieĪ tekturowe pudeáka lub inne przedmioty. ĝwietnie
sprawdzają siĊ niewielkie kosmetyczki, które po pierwsze —
gromadzą skarby, a po drugie — ograniczają miejsce na chomikowanie niezliczonej iloĞci produktów, które nigdy nie bĊdą
uĪywane.
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Podczas Tygodnia Wyrzucania ZbĊdnych Rzeczy skupiasz siĊ
prawdopodobnie na jednej czynnoĞci: na usuwaniu przedmiotów,
które juĪ nie bĊdą „mieszkaáy” w Twoim domu. Dodatkowo zachĊcam
CiĊ do stworzenia systemu przechowywania rzeczy, które w Twoim
otoczeniu po prostu muszą pozostaü i tworzą Twój Ğwiat. Na system
ten skáadają siĊ:
x Pojemniki, pudeáka — choü wielu minimalistów nie zachĊca
do posiadania takich rzeczy, wydaje mi siĊ to po prostu praktyczne i pomocne. Nie usuniesz ze swojego Ğwiata wszystkiego, co
materialne. Dlatego musisz jakoĞ utrzymaü porządek w swoich
rzeczach. Pudeáka (róĪnej wielkoĞci) mogą staü na póákach,
w szafach lub innych miejscach w domu, ale mogą takĪe tworzyü
przydatne przegródki w szufladach czy szafkach.
x Wieszaki na ĞcianĊ — dobrze byáoby, gdybyĞ zaopatrzyá siĊ
w solidne wieszaki, które nie urywają siĊ pod najmniejszym
ciĊĪarem. Te, jedynie podklejane, czĊsto spadają i nie speániają
w ogóle swojej funkcji. Na wieszakach moĪesz zawieszaü nie tylko
ubrania, szlafroki czy rĊczniki, ale takĪe suszarkĊ do wáosów,
deskĊ do krojenia, klucze, plecaki, torebki, a nawet ozdoby.
x Przegródki do szuflad — to doskonaáe rozwiązanie, które
pomaga w porządkowaniu drobiazgów: sztuüców, przyborów do
pisania, nakrĊtek od napojów (moĪe akurat je zbierasz), rurek
do drinków, wykaáaczek itd. Warto dopasowaü taką przegródkĊ
moĪliwie jak najdokáadniej po to, aby nie irytowaü siĊ latającym
wnĊtrzem szuflady. JeĞli masz nietypową szufladĊ, znajdĨ niewielkie pojemniczki, które zapeánią Ci luki w niej i utrzymają
przegródki w miejscu.
x Sáoiki na drobiazgi, ale takĪe na pieniądze, ciastka, chrupki
czy paluszki. UĪywanie sáoików to doskonaáy sposób porządkowania tego typu przedmiotów. MoĪesz do jednego sáoika wrzuciü
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paragony, które jeszcze chcesz przejrzeü, rzeczy, których uĪywasz do ozdabiania potraw, wstąĪeczki, gumki recepturki, monety pozostaáe Ci po ostatnich zakupach (kto wie, ile nazbierasz?!). Zasada podstawowa: nie mieszaj ze sobą róĪnych grup
produktów — jeĞli tego potrzebujesz, opisz sáoiki.
x Maty antypoĞlizgowe do szuflad — te szczególnie przydają siĊ w kuchni. W wielu sklepach moĪna znaleĨü kolorowe
maty sáuĪące do utrzymywania w miejscu przedmiotów, które
wkáadamy do szuflady. To rozwiązanie sprawdza siĊ w przypadku, kiedy trudno nam znaleĨü przegródki pasujące rozmiarem
do naszych mebli. NajczĊĞciej tego typu maty są proste do przyciĊcia i dopasowania, a póĨniej uáatwiają utrzymywanie porządku w szufladach. PamiĊtaj jednak, Īe nie ma na Ğwiecie takiej
maty, która pomoĪe w przypadku zagracenia szuflady niepotrzebnymi rzeczami.
x Etykiety, które uáatwiają adaptacjĊ do kaĪdej sytuacji (nie tylko
Tobie!). Pudeáek, szuflad, pojemników i wieszaków moĪe byü
mnóstwo — zadbaj zatem o stworzenie etykiet, które pomogą
wszystkim domownikom nauczyü siĊ nowych zasad. Oznaczenia takie zrobisz samodzielnie (na przykáad korzystając z tektury, pisaków czy drukarki) lub moĪesz je kupiü. Przyczep je do
pojemników, opisz póáki w szafkach i uáatwiaj sobie dziaáanie.
x Zasady znane wszystkim domownikom — moĪesz sprzątaü i porządkowaü caáe tygodnie, ale jeĞli nikt w Twoim domu
nie bĊdzie miaá pojĊcia o tym, co siĊ zmienia, nie przyniesie to
poĪądanego efektu. JeĞli chcesz, aby porządek byá utrzymany, znajdĨ chwilĊ na spisanie zasad obowiązujących od dziĞ
w Twoim domu — w kaĪdej ze sfer, nad którą pracowaáeĞ w tym
tygodniu lub bĊdziesz pracowaü w kolejnych tygodniach. W przeciwnym razie co wieczór bĊdziesz przypominaü o posprzątaniu
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zabawek w salonie, uáoĪeniu gazet na stoliku, wáączeniu zmywarki czy cotygodniowej akcji sprzątania. A jeĞli nie bĊdziesz
przypominaü, po prostu bĊdziesz robiü wszystko sam. Chyba nie
o to chodzi.
Nie mam czasu
Szczerze mówiąc... masz tyle czasu, ile kaĪdy inny czáowiek na ziemi.
MoĪe Ĩle go wykorzystujesz? Do pracy nad czasem jeszcze dojdziemy. Teraz skup siĊ na znalezieniu chwili na to, aby przejrzeü tak
wiele swoich rzeczy, jak moĪesz. To zaleĪy tylko od Ciebie — zmiany
nie pojawią siĊ nagle, nie dojdzie do nich bez Twojego udziaáu. JeĞli
zatem chcesz odmieniü swoje Īycie, znajdziesz na to czas.
Masz mnóstwo czasu — byü moĪe na razie zajmują Ci go te
wszystkie przedmioty, którymi siĊ otaczasz? Sam wiesz, jak dáugo
trzeba szukaü zagubionych dokumentów czy materiaáów odstawionych nie wiadomo gdzie. Wiesz pewnie równieĪ, Īe próby utrzymania wzglĊdnego porządku w pomieszczeniu zapeánionym po
brzegi rzeczami zajmują mnóstwo czasu. Zrobienie totalnej selekcji
sprawi, Īe uzyskasz kontrolĊ takĪe nad swoim czasem.
Wiele osób podejmujących odwaĪne decyzje związane z porządkowaniem swojej przestrzeni sprząta teĪ Ğwiat swoich zobowiązaĔ. WyobraĨ sobie, jak wiele czasu zyskaábyĞ, gdybyĞ zrezygnowaá z niektórych obowiązków. PomyĞl, jak wspaniale mogáoby
byü, gdybyĞ zajmowaá siĊ przede wszystkim tym, co uwielbiasz.
Czy w Twoim Ğwiecie zobowiązaĔ są takie obowiązki, których
nie musisz wypeániaü — i w związku tym, z których moĪesz zrezygnowaü?
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Sentymenty
Walka z nimi moĪe okazaü siĊ najtrudniejsza. Nie zdziw siĊ zatem, Īe
bĊdziesz miaá ochotĊ zatrzymaü 90% rzeczy, które w rzeczywistoĞci
nadają siĊ jedynie do wyrzucenia. To czĊĞü Ciebie i prawdopodobnie czujesz z nimi silny związek. CzĊĞü rzeczy bĊdzie kojarzyü Ci
siĊ z wyjątkowymi wspomnieniami, czĊĞü bĊdzie CiĊ przestrzegaü
(na przykáad spodnie o kilka rozmiarów za duĪe), a inne zwyczajnie
są z Tobą tak dáugo, Īe trudno jest siĊ z nimi rozstaü.
MyĞlĊ, Īe czas pozbyü siĊ sentymentów. Kiedy rozpoczynaáeĞ
ten projekt — „30 dni do zmian” — chciaáeĞ jednego: zmiany.
Prawdziwa zmiana nadejdzie wtedy, gdy zrobisz coĞ innego niĪ do
tej pory. PoĪegnasz siĊ z przeszáoĞcią, starym Ja, dawnymi nawykami. Odmienisz swoje otoczenie. PozbĊdziesz siĊ rzeczy, które
przeszkadzaáy Ci w byciu kreatywnym. I stworzysz nowe, bardzo
sprzyjające miejsce. JeĞli zdecydujesz siĊ uprzątnąü ze swojego
Īycia to, co byáo, zrobisz miejsce na nowe wspomnienia.
JeĞli tego potrzebujesz, wykorzystaj teĪ kilka trików, które pomogą Ci z przedmiotami wzbudzającymi Twój sentyment:
x Zrób zdjĊcie — zachowasz przedmioty na dáuĪej w swojej pamiĊci, a nie w domu. JeĞli masz ochotĊ, moĪesz z czasem przygotowaü wyjątkowy album skáadający siĊ z niewielkich zdjĊü
pokazujących Twoje rzeczy.
x Dokonuj zmian krok po kroku — jeĞli nie potrafisz od razu uporaü siĊ z sentymentalnymi przedmiotami, rób to powoli.
Zamiast zmagaü siĊ z wszystkimi pamiątkami, przeznacz na to
tylko póá godziny w ciągu dnia (potem zajmij siĊ czymĞ innym).
x Przygotuj jedno pudáo, w którym zatrzymasz te najwaĪniejsze rzeczy — choü minimaliĞci absolutnie zabraniają trzymania
siĊ przeszáoĞci, kaĪdy z nas ma takie drobiazgi, które dobrze
byáoby zatrzymaü. Miáosny liĞcik, Ğlubna ozdoba — nie chcĊ tych
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