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INTRODUCERE

Cea mai importantă carte
despre organizare din viaţa ta

în regulă! de ani întregi încerci să te organizezi.
Ai cumpărat tone de cărţi, ai decupat articole din reviste, ba chiar

ai participat, ocazional, la un atelier pe această temă.
Te-ai uitat, cu invidie, în paginile cataloagelor de profil, prin

raioanele magazinelor de unelte şi la birourile curate ale prietenilor
şi colegilor tăi mai organizaţi, tânjind după soluţia perfectă în lupta
contra dezordinii.

Ai cheltuit o grămadă de bani pe o mulţime de coşuri, cutii,
maşini de clasificat, rafturi, cârlige, calendare şi tot felul de locuri
ascunse pentru depozitare, despre care erai sigur că îţi vor aduce
ordine în viaţă.

Chiar ai renunţat să mai mergi la picnicuri, petreceri şi întâlniri
pentru a te război cu dezordinea, pe principiul organizatoric: „Când
nu eşti sigur dacă îţi trebuie, aruncă-l."

Totuşi, în ciuda tuturor eforturilor, niciodată nu ai reuşit să ajungi
la l inia de sosire.

Simţi, pentru un moment, o stare de uşurare, un licăr de speranţă,
dar nu reuşeşti să menţii fericirea oferită de un spaţiu bine organizat.
In scurt timp, dezordinea se întoarce, iar haosul triumfă încă o dată.

Suferi de o stare pe care eu o numesc „Sindromul organizatoric tip
yo-yo". Funcţionează — sau, mai degrabă, nu funcţionează — exact ca
dieta de tip yo-yo, când încerci, una după alta, diferite metode de slăbit,
fiind de fiecare dată entuziasmat la început şi cedând întotdeauna înainte
de final, totul având ca rezultat faptul că nu slăbeşti deloc sau, rnai rău,
câştigi în greutate. Cu Organizarea Yo-yo nu contează cât de departe
ajungi, întotdeauna vei sfârşi alunecând înapoi şi vei fi nevoit să începi,
din nou, de la zero, de îndată ce vei fi câştigat destulă voinţă.



Frustram, înnebunitor. Copleşitor. Demoralizator. Chiar dacă eşti
doar un pic sau total dezordonat, a te organiza poate părea, adesea, o
misiune imposibilă.

Chiar aşa să fie?
Cu siguranţă, nu. Frustrările de care ai parte atunci când încerci

să te organizezi nu sunt rezultatul unei incompetente native. Eu afirm
că totul se petrece din cauză că încă nu ai învăţat cum să te organizezi.
Asta nu se învaţă la şcoală. Ca rezultat, ai dezvoltat anumite idei
preconcepute, credinţe şi tehnici i n u t i l e , care îţi stau în cale. Scopul
acestei cărţi este să îţi schimbe, în mod radical, modul în care gândeşti
şi abordarea procesului de organizare. Va contrazice tot ceea ce
credeai tu despre cum se face ordine şi va scoate la lumină tot ceea
ce te împiedica să te organizezi, îţ i va arăta tehnici exacte, care să
transforme orice proiect de organizare din ceva frustrant, copleşitor
şi imposibil, într-un lucru simplu, uşor realizabil şi f lexibi l .

Tehnica organizării lucrurilor, o completă reeducare, te învaţă
să lucrezi cu propria ta personalitate, şi nu împotriva ei, pentru a
obţine rezultatele pe care le doreşti. Această carte a fost concepută
pentru a fi un punct permanent de referinţă în secolul al douăzeci şi
umilea. O poţi citi şi reciti de câte ori vrei, pentru a deprinde
principii le fundamentale de a organiza orice. Lecţiile din acest volum,
pline de secretele unui organizator profesionist, îţi oferă baza de
lucru cu celelalte cărţi, articole, seminarii şi produse organizatorice
de pe piaţă.

Zilele Organizării de tip yo-yo au apus - eşti pe punctul de a
descoperi cât de plină de succes şi de recompense poate fi ordinea.

s ţ , CUM SĂ FOLOSEŞTI ACEASTĂ CARTE

Voi, cei care citiţi această carte, vă încadraţi, probabil, într-una
dintre categoriile următoare.

• V-aţi c h i n u i t o viaţă să f i ţ i ordonaţi şi nu aţi reuşit niciodată.
• Aţ i fost ordonaţi, dar, pe parcurs, v-aţi pierdut deprinderea.
• Vă simţiţi ordonaţi, într-un stadiu primar, dar'căutaţi continuu

moduri de a vă îmbunătăţi metodele şi sistemele.
în oricare dintre aceste grupuri te încadrezi, un lucru este sigur:

Cauţi soluţii rapide.
Nu ai mult timp la dispoziţie şi vrei să devii mai bine organizat cât

mai repede, pentru a-ţi putea continua viaţa. Nu vrei să dureze la nesfârşit,

pentru că organizarea nu este decât un mijloc pentru a-ţi atinge scopul:
acela de a-ţi trăi viaţa din plin.

în acest scop, cartea este structurată pentru a fi cât mai uşor de
citit . Singura cerinţă este să parcurgi Părţile l şi 2. Acestea pun
bazele, explicându-ţi „cum să" te organizezi, ceea ce nu ai învăţat
niciodată. O dată ce ai deprins principii le fundamentale, totul va
veni de la sine. Apoi, poţi trece la capitolele din Părţile 3 şi 4, care
explică zonele cu probleme care te interesează din casa sau din biroul
tău şi aplică pr inc ip i i le pe care le-ai învăţat, pentru a crea sisteme
personalizate, care să ţi se potrivească.

#**

în 1989, am creat Maeştrii Sarcinilor, un serviciu complet de
organizare a casei, a birourilor şi a orice altceva. De atunci, sute de
cl ienţ i m-au căutat în momentul în care propriile lor încercări de
organizare dădeau greş. Nu a fost uşor pentru ei să facă acest pas.
Unii dintre ei au aşteptat ani întregi până au avut curajul necesar. Le
este ruşine. Şi le este frică.

Care este cea mai marc frică? Faptul că dezordinea lor este cea mai
mare cu care m-ain confruntat vreodată. Că nu prea am cum să-i ajut
şi că o să dureze ani întregi pentru a-i salva, dacă voi reuşi vreodată.
Nu îşi dau seama de unde să înceapă şi nu văd nici o rezolvare
posibilă.

Clienţii sunt întotdeauna uimiţi pentru că (1) Nu sunt nici mirată,
nici pesimistă în privinţa a ceea ce îmi arată (2) Pot tace rapid un plan
de acţiune. Cum reuşesc? Aproape un deceniu de experinţă m-a învăţat
că există o metodă simplă şi de încredere care funcţionează de fiecare
dată, oricât de grea ar fi sarcina.

Tehnica organizării lucrurilor dezvăluie procesul organizatoric
învăţându-te acea formulă pe care o folosesc şi cu clienţii mei. îţi
promit că te va ajuta să câştigi definitiv războiul împotriva dezordinii,
aşa cum i-a ajutat şi pe ei.

Majoritatea celorlalte cărţi, articole şi seminarii încearcă să pună
accent pe soluţie şi nu pe problemă: Iată o idee nemaipomenită de a-ţi
organiza baia, iată o metodă grozavă pentru a-ţi pune ordine în dosare,
uite un sfat simplu pentru a-ţi organiza dulapurile. Ceea ce ignoră ele
sunt problemele interne şi externe - capriciile psihologice, proştii
sfătuitori şi greşelile obişnuite pe care le facem cu toţii -; acestea se



interpun între noi şi visul nostru de a avea un spaţiu organizat şi
ordonat în mod util. Şi totuşi, fără a înţelege aceste probleme im-
portante, nici o idee nemaipomenită, nici o metodă grozavă, nici un
sfat simplu nu va funcţiona.

Tehnica organizării lucrurilor trece dincolo de toate aceste cărţi,
articole şi seminarii, explorând întregul proces dintr-un punct de
vedere corect. Cartea te va învăţa:

• Cum să identifici obstacolele din drumul tău spre organizare,
cum să analizezi şi să înfrunţi aceste probleme pentru a le lăsa, într-un
final, în urmă.

• O metodă sigură de a-ţi aranja spaţiul în aşa fel încât să reflecte
personalitatea ta şi ceea ce este important pentru tine.

• Ce întrebări să pui înainte de a cumpăra următorul obiect,
dispozitiv sau maşinărie pentru organizare.

îţi vei descoperi propria putere de a organiza, de a rămâne
organizat şi de a scoate la lumină ce este mai bun în tine, pe plan
profesional şi personal.

Vei ajunge chiar să îndrăgeşti procesul organizatoric, pentru că,
o dată ce îi înţelegi simplitatea, vei avea un sentiment de eliberare şi
de putere pe care nu 1-ai mai cunoscut vreodată.

PUNE
BAZELE

Partea întâi J
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O NOUĂ PERSPECTIVĂ

ASUPRA ORGANIZĂRII

Dacă te-aş întreba ce înseamnă un spaţiu organizat, oare ce ai
răspunde? De la majoritatea oamenilor aud lucruri ca „ordonat şi
curat", „mult loc liber", „minimalist" şi „plicticos".

Dar un spaţiu organizat nu are nimic de a face cu aceste descrieri.
Există oameni ale căror case şi birouri par, la suprafaţă, curate lună.
Totuşi, în sertarele de la birourile lor sau în dulapurile bucătăriilor
nu există nici o ordine reală, iar lucrurile sunt total scăpate de sub
control. Prin contrast, există mulţi oameni care trăiesc sau muncesc
într-o adevărată dezordine, dar, totuşi, se simt foarte bine în acest
mediu şi pot găsi imediat orice le trebuie. Pot aceştia din urmă pot fi
consideraţi ca fiind organizaţi? Desigur.

A fi organizat nu ţine de cum arată mediul tău înconjurător, ci
de cât de bine funcţionează. Dacă cineva poate găsi un lucru atunci
când are nevoie de el, dacă nu se simte împiedicat să îşi atingă scopurile
şi dacă este fericit în propriul spaţiu, atunci este o persoană organizată.

Aş vrea să propun o nouă definiţie a organizării: „Organizarea
este procesul prin care creăm medii în care putem trăi, lucra şi ne
putem relaxa exact aşa cum dorim. Când suntem organizaţi, casele
noastre, birourile noastre şi programele noastre reflectă şi susţin ceea
ce suntem, ceea ce ne dorim şi ceea ce vrem să devenim."

IDEI GREŞITE DESPRE ORGANIZARE

Ideile greşite afectează felul în care gândeşti despre orice proces,
îţi înrăutăţesc atitudinea despre el şi îţi erodează şi cele mai mari
eforturi făcute pentru a reuşi, convingându-te, încă înainte de a începe,
că trebuie să eşuezi.



Iată câteva dintre cele mai cunoscute păreri despre organizare şi
adevărurile care îţi vor schimba opiniile.

Mit: Organizarea este un talent misterios. Unii oameni norocoşi
se nasc cu el, în timp ce alţii, ca tine, sunt lăsaţi să sufere.

Adevăr: Organizarea este o deprindere. De fapt, este o deprindere
extrem de simplă, pe care o poate căpăta oricine. De unde ştiu?
Pentru că am fost şi eu, odată, o persoană foarte dezorganizată. De
fapt, toţi cei care mă cunosc încă de atunci sunt uimiţi de slujba mea
actuală şi chiar găsesc situaţia comică. Acum doi ani am participat la
reuniunea de douăzeci şi cinci de ani de la prima tabără de vară.
Normal, cum pe toţi ne interesa cu ce se ocupa fiecare, am vorbit cu
mândrie despre munca mea. Cum profesia de organizator este un
domeniu atât de neobişnuit, toţi vechii mei prieteni au considerat
subiectul fascinant. Unul mai curajos, dragul de Martin G., m-a tras
discret de o parte şi mi-a şoptit politicos „Un, Iulie... nu îmi aduc
aminte despre tine să fi fost o persoană prea organizată."

Toată viaţa mea, până când am născut, am trăit într-o stare
constantă de dezordine. Eram un caz clasic de predominanţă a
emisferei cerebrale drepte, axate pe creativitate, trăiam tot timpul
într-un haos, înconjurată de grămezi de l u c r u r i , petrecându-mi
jumătate din zi căutând hârti i rătăcite, numere de telefon pierdute şi
chei de la maşină pe care nu mai ştiam unde le-am pus. Pierdeam tot
felul de lucruri mari sau mici: paşapoarte, certificate de naştere,
aparate de fotografiat, bijuterii, pantofi şi haine. Pierdeam şi lucruri
care nu îmi aparţineau. Am pierdut, odată, patru ore căutând maşina
unui prieten în parcarea de la aeroportul O'Hare, din Chicago, pentru
că nu dădusem atenţie locului în care o lăsasem.

Eram unul dintre acei oameni care trăiesc „pe moment": spontană
şi fermecătoare, dar care nu planifică niciodată mai mult de un minut
în viitor. Ca rezultat, mă încurcam în ultima clipă şi, adesea, nu
reuşeam să termin lucrurile la timp, fie pentru că uitam că trebuia să
le fac, fie pentru că nu găseam ce aveam nevoie pentru a încheia
sarcina.

Ziua adevărului a venit când am născut. Când Jessi avea trei
săptămâni, am hotărât că era o zi minunată şi că aş putea să o plimb
pe malul oceanului. Când ea s-a trezit din somn, soţul meu s-a dus să
aducă maşina, iar eu să iau copilul. Brusc, mi-am dat seama: „Hei,
ar trebui să iau şi nişte provizii." Ce îmi trebuia? Să vedem, scutece,
o pătură... Ah, da, o sticlă cu apă şi, poate, o jucărie sau două. Am
început să alerg prin casă, adunând obiectele. De fiecare dată când
credeam că am terminat, îmi mai venea în minte ceva ce aş fi vrut să

iau cu rnine. Căruciorul, o bluză, o casetă să ascultăm pe drum. Până
când am strâns totul, au trecut mai bine de două ore şi Jessi adormise
la loc. în acel moment mi-am dat seama că dacă nu mă pun pe
picioare, fiica mea nu va mai ieşi niciodată din casă.

M-ain hotărît să pun ordine în geanta cu scutece. Scoţând din ea
toate lucrurile pe care le strânsesem pentru ieşire, am început să le
grupez în categorii care aveau o semnificaţie pentru mine: lucruri care
să îi ţină de cald (pătură, haine de schimb, bluză); lucruri de mâncare
(sticla cu apă, suzetă); lucruri de schimb (scutece, cârpe, pudră) şi, în
final, lucruri cu care să o distrez (jucării, o casetă de ascultat pe drum).

Apoi am desemnat, pentru fiecare categorie, câte un loc anume în
geantă, pentru a găsi mai repede lucrurile, la nevoie, şi pentru a şti,
dintr-o privire, dacă lipseşte ceva. Am sfârşit prin a pune, într-un
buzunar special, şi un inventar al tuturor acestor lucruri, ca un ajutor
pentru a reaproviziona geanta cu uşurinţă. Ce victorie! începând din
acea zi, eu deţineam controlul, eram pregătită oricând să ies din casă
într-o clipă, ş t i ind că aveam la îndemână orice mi-ar fi trebuit.

Geanta cu scutece a fost primul lucru pe care 1-am organizat cu
succes, vreodată. Şi, deşi pare minor, a însemnat primul pas pe drumul
meu spre organizare. După aceea, am continuat cu alte zone ale casei
mele: sertarele, dulapurile, hâr t i i le şi tot .aşa, folosind întotdeauna
aceeaşi abordare simplă, pe care am avut-o în cazul genţii cu scutece.
Restul, cum se spune, e istoric. Am descoperit cu bucurie că
organizarea este o deprindere foarte uşoară, care poate fi căpătată
chiar şi de cei care, ca mine, au fost, la un moment dat, nişte
dezordonaţi fără pereche.

Mit: A deveni o persoană organizată este o sarcină copleşitoare,
fără sorţi de izbândă.

Adevăr: Orice ai organiza, oricât de intimidantă ar fi treaba sau
cât de multe ar fi problemele nerezolvate, a deveni organizat se
reduce la acelaşi proces previzibil şi extrem de simplu. O dată ce îl
stăpâneşti bine, vei descoperi că organizarea este o activitate incredibil
de purificatoare şi care îţi dă putere - un mod vesel de a te elibera şi
de a păstra un curs al vieţii sigur într-o lume complexă. O vei
considera chiar amuzantă, deoarece creează un sentiment încântător
de claritate, de concentrare şi de împlinire.

Ia în considerare acesta reacţie a lui Connie Lagan, devenită de
curând o persoană organizată:

„îndepărtarea dezordinii a descătuşat în mine o energie creativă,
într-un mod magic, poate chiar miraculos, în prima seară după ce



am terminat propria mea curăţenie de vară la firmă m-am aşezat la
birou si am p r i v i t . Nu îmi venea să ered cât de tonie era să văd
„spaţiul gol". Ochii mei aveau unde să se odihnească, iar spir i tul
meu îşi găsise, din nou, o casă acolo unde îmi petreceam cu plăcere
orele dimineţi i ."

Mit: Este imposibil să rămâi organizat.
Adevăr: Ordinea se poate păstra, dacă sistemul este construit în

juru l f e lu lu i în care gândeşti şi dacă este creat să se dezvolte şi să se
adapteze o dată cu tine pe măsură ce viaţa şi munca ta se schimbă.
Doar atunci când sistemul nu ţi se potriveşte este greu să îl menţii, în
plus, ca şi în cazul unui regim alimentar sănătos, organizarea este un
mod de viaţă care necesită supraveghere şi efort susţinut până când
este implementat satisfăcător. Instrucţiunile despre cum să îţi păstrezi
sistemul sunt o parte integrantă a procesului organizatoric prezentat
în această carte.

Mit: Organizarea este o pierdere de timp neproductivă. Oamenii
care participă la atelierele organizate de mine îmi spun deseori „Vreau
să mă organizez, încerc să mă organizez, dar, întotdeauna, simt că ar
trebui să fac lucruri mai importante în timpul meu liber — să sun
clienţi i , să particip la întâlniri, să merg la seminari i , să scriu oferte,
să petrec mai mult timp cu familia, să mă relaxez, ba chiar să îmi
recuperez orele de somn."

Adevăr: In zilele noastre, viaţa se mişcă mult mai repede decât
acum cincizeci de ani şi se va mişca şi mai repede în anii următori,
oferidu-ne şi mai multe oportunităţi şi cerinţe privind timpul nostru
şi abilitatea noastră de a face alegeri, într-un astfel de mediu, cei
organizaţi vor prospera. Cei dezorganizaţi se vor simţi copleşiţi,
nesiguri pe ce drum să o apuce şi se vor chinui să se menţină pe o
l in ie de plutire. Nu îţi mai poţi permite să nu f i i organizat. Organizarea
a devenit o metodă de supravieţuire în secolul al douăzeci şi umilea,
iar Tehnica organizării lucrurilor este manualul de care ai nevoie.

ORGANIZAREA PORNIND DIN EXTERIOR

Experienţa mea de organizator profesionist şi trecutul meu de
dezordonată m-au învăţat că cei mai m u l ţ i d intre noi pr iv im
organizarea din direcţia greşită. Dacă suntem pregătiţi să ne organizăm
se întâmplă, de obicei, pentru că am ajuns la o l imită . Dezordinea ne
scoate din minţi şi vrem o soluţie instantanee. Din cauza acumulării

de stres provocate de dezordine, reacţia noastră obişnuită este să
atacăm mai întâi, şi să întrebăm după aceea — să ne aruncăm cu capul
înainte şi să facem orice pentru a câştiga rapid controlul.

Nu încercăm să analizăm situaţia, şi, de obicei, nu planificăm
mai nimic - practic, punem căruţa în faţa boilor. Căutăm nebuneşte
în exteriorul nostru răspunsuri la problemele pe care le avem şi ne
agăţăm, fără să ne gândim, de orice credem că ne-ar putea „salva".
Vezi dacă vreunul dintre aceste comportamente ţi se pare familiar:

• Te duci să cumperi diferite dispozitive pentru a pune capăt
dezordinii fără să fi măsurat, numărat sau analizat ce şi cât de mult
ai de stocat.

• Porneşti adevărate campanii de curăţenie, scăpând fără milă
de tot ce poţi pentru a obţine nişte spaţiu, dar descoperi, prea târziu,
că ai aruncat ceva important.

• „Adopţi" sfaturi de organizare de la prieteni, din ziare şi cărţi
fără să te gândeşti dacă se mulează personalităţii tale sau dacă se
potrivesc situaţiei şi nevoilor tale.

• Abordezi doar părţi minore ale problemei tale, fără să c priveşti
în ansamblu.

• Te agăţi de zicale precum „limitează-ţi posesiunile la jumătate
faţă de ce ai acum" sau „atinge fiecare coală doar o dată" ori „dacă
nu am folosit un lucru de două ori, atunci scap de el", sperând că
acestea îţi vor schimba viaţa pentru totdeauna.

Eu numesc acest mod nesăbuit de abordare organizarea pornită
din exterior. Nu reuşeşte să privească problema în ansamblu şi caută
soluţi i rapide, agăţându-se de tot felul de sfaturi şi tehnici alese la
întâmplare. Nu mă înţelege greşit; folosirea sfaturilor deştepte, a
tehnicilor isteţe şi a cutiilor interesante de pe piaţă este o parte
importantă a procesului de organizare, dar există câteva etape prin
care trebuie să treci, mai întâi, pentru a şti care ţi se potrivesc.

Această abordare lentă şi neplanificată poate da naştere, în cel
mai bun caz, unui sistem organizatoric incoerent şi incomplet,
lăsându-te cu multe lacune. După ce cumperi o cutie nouă sau după
ce implementezi un nou sfat, eşti bucuros din cauza noutăţii şi trăieşti
un moment de speranţă, dar aceste sentimente dispar repede atunci
când realitatea iese la suprafaţă şi lucrurile încep să meargă, iarăşi,
prost.

în cel mai rău caz, organizarea pornită din exterior duce la alegerea
sistemelor greşite, a celor care nu ţi se potrivesc, încerci să te forţezi



să le foloseşti, dar efortul este prea mare. După câteva săptămâni
renunţi, vezi cum dezordinea revine şi te consideri lipsit de speranţe
în domeniul organizaţional.

Organizarea pornită din exterior eşuează de fiecare dată pentru
că nu ţ ine cont de ce gândeşti tu, de cum te raportezi la lumea
înconjurătoare, de r i tmul tău, de cum îţi place să lucrezi sau de
simţul tău estetic - imaginea ta de ansamblu pe care sistemul
organizatoric adoptat ar trebui să o reflecte, în f inal .

ORGANIZAREA PORNIND DIN INTERIOR

Organizarea pornită din interior spre exterior înseamnă crearea
unui sistem bazat pe propria-ţî personalitate, pe nevoile şi pe scopurile
tale. Acest tip de organizare se concentrează pe definirea ta şi pe ce
este important pentru tine ca persoană, astfel încât sistemul rezultat
să reflecte aceste lucruri.

Organizarea reuşită te obligă să priveşti problema în ansamblu,
nu doar unul dintre elementele ei şi, prin urmare, sistemul pe care îl
dezvolţi va fi complet. Este un proces creativ care te ajută să te
concentrezi pe descoperirea a ceea ce este important pentru tine şi
face acest lucru mai accesibil, în loc să te convingă să arunci tot ce
poţi şi să organizezi ce mai rămâne.

Organizarea pornită din interior înseamnă să priveşt i b ine
obstacolele care te împiedică să devii ordonat, pentru a le putea
identifica şi înlătura o dată pentru totdeauna.

înseamnă a-ţi însuşi strategii pentru a accelera şi a simplifica
procesul organizatoric, pentru a te asigura că ajungi la un final şi nu
doar pe la jumătatea drumului.

Şi mai înseamnă să te organizezi înainte de a cumpăra şi de a-ţi
închipui tot f e l u l de metode de stocare sau de cutii interesante, astfel
încât cumpărăturile tale vor avea un sens şi se vor potrivi perfect
nevoilor tale.

Organizarea pornită din interior pare ilogică. Nu este normal ca
atunci când dezordinea a ajuns la o l imită maximă tu să te opreşti şi
să te gândeşti. Impulsul este de a te arunca cu capul înainte şi de a
ataca. Dar dacă, mai întâi investeşti puţin timp în judecată şi analiză,
vei putea să găseşti exact soluţia pe care o cauţi.

Am avut, odată, o clientă pe nume Carol. La prima vedere era o
femeie realizată. Conducea o organizaţie de seamă în domeniul artei şi

avea şapte subordonaţi. Participa la cocteiluri unde întâlnea donatori
importanţi şi celebrităţi, câştigându-i pe toţi cu o ţinută perfectă şi cu
încredere. Era dinamică, fermecătoare şi coerentă, în societate era
minunata, dar, în culise, viaţa sa profesională era scăpată de sub control.

îngropată sub o grămadă de faxuri, scrisori şi poştă electronică
de la toţi cei pe care îi convingea, Carol era înconjurată de un munte
de corespondenţă la care nu putea răspunde. Programul ei social
fiind aglomerat, reuşea foarte rar să îşi verifice poşta electronică şi,
adesea, nu o deschidea cu lunile. Pierdea burse şi multe oportunităţi
de a lucra cu artişti importanţi au fost folosite de alte inst i tuţ i i .

Carol a încercat o mulţime de soluţii pentru a se menţine pe linia de
plutire. Toate păreau destul de logice: secretara ei să verifice poşta
electronică şi să facă un rezumat zilnic, să sorteze mesajele în directoare
numite Foarte Urgent, Foarte Important, Important — Mai Poate Aştepta
şi Mai Puţin Important — Simple Informări, să pună telefoanele în
aşteptare câte o jumătate de oră în fiecare dimineaţă, pentru a-şi citi
corespondenţa electronică. Din nefericire, nici una dintre aceste „soluţii"
nu a funcţionat pentru că problema era privită din exterior.

Când Carol m-a sunat, am început prin a discuta cu ea despre
cum priveşte poşta electronică şi de ce crede că nu o tratează aşa cum
ar trebui. Am menţionat că pare a se descurca cel mai bine în
convorbirile faţă în faţă. A fost de acord, spunându-mi că cel mai
bine se simte interacţionând cu oamenii, cu ideile şi rezolvând
probleme. Considera comunicarea scrisă extrem de plictisitoare şi
de solitară. Carol avea nevoie de un nou sistem de abordare a
corespondenţei - unul care să se potrivească personalităţii sale, stilului
şi nevoii sale de contact uman.

Am început încurajând-o pe Caro! să facă o schimbare mentală:
să privească acei munţi de faxuri, scrisori şi poştă electronică nu ca
hârtie, ci ca oameni reali care au intrat în biroul ei pentru a le fi
rezolvate problemele.

Apoi, i-am sugerat să schimbe numele perioadei rezervate cit ir i i
corespondenţei din „ora pentru corespondenţă" în „ora pentru decizii".
Această simplă schimbare de nume a avut un impact imediat, deoarece
se potrivea plăcerii ei pentru idei şi acţiune.

în final, pentru a-i contracara senzaţia de izolare, am sugerat ca
secretara să stea cu ea, în timp ce verifica mesajele zilnice. Astfel,
Carol putea dicta răspunsuri, putea să se consulte cu secretara şi să
aibă acel sentiment de a da şi a primi care o făcea să îi placă atât de
mult munca.



Relaţia dintre Carol şi corespondenţă s-a schimbat complet. Ceea
ce era o corvoadă s-a transformat în ceva tonic şi agreabil. Totul
pentru că începuse să se organizeze din interior spre exterior.

CÂT AI ZICE „PEŞTE"!

Organizarea pornind din interior este o metodă care se adaptează
personalităţii, nevoilor, situaţiei şi scopurilor tale în loc să te forţeze
să te schimbi. Urmând aceşti trei paşi s impli, dar foarte importanţi,
vei reuşi să înfrunţi orice provocare organizatorică a vieţi i şi să
dobândeşti un succes de durată:

Analizează: Priveşte în ansamblu situaţia, stabil ind unde te afli,
spre ce te îndrepţi, ce te împiedică şi de ce trebuie să ajungi
acolo.

Fă o strategie: Creează-ţi o strategie pentru transformarea fizică a
spaţ iu lu i tău, incluzând un program realist de punere în
practică.

Atacă: Abordează metodic dezordinea, sortând şi aranjând lucrurile
pentru a reflecta f e l u l în care gândeşti, asigurându-te că
rezultatele obţinute sunt vizibile şi importante.

Pregătit cu noua ta perspectivă asupra organizării, eşti pe punctul
de a începe marea aventură care te va conduce spre libertatea unei
vieţi organizate pentru totdeauna. Pe tot parcursul acestei călătorii,
eu îţi voi fi ghid, antrenor şi sfătuitor, oferindu-ţi idei şi exemple
din sistemele altor persoane, pentru a-ţi stimula propria gândire.

Hai să ne apucăm de treabă.

2

CE TE REŢINE?

T

,JVu poţi să repari nimic până nu ştii ce s-a stricat."
Cine a spus acest lucru a rezumat unul dintre principiile

fundamentale ale organizării pornite din interior: înţelegerea cauzelor
înainte de a căuta remediul. De fapt, este o etapă destul de logică.
Până la urmă, nu aşa abordăm toate problemele vieţii?

Dacă nu te simţi bine, te duci la doctor şi îi descrii simptomele.
Să spunem că suferi de dureri de cap şi că te deranjează stomacul.
Medicul nu îţi prescrie automat calmante şi pastileîmpotriva acidităţii.
El ştie că aceste simptome pot fi provocate de o mulţime de stări şi
de boli, de la stres până la intoxicaţie alimentară sau şi mai rău.
Doctorul îţi pune mai multe întrebări, te consultă şi îţi face analize
pentru a determina cauza. Altfel, medicina nu ar face decât să îţi
ascundă boala — o situaţie periculoasă, care nu ar reuşi decât să
agraveze situaţia. Acelaşi lucru se aplică şi organizării. Trebuie să
cauţi cauza înainte de a găsi soluţia.

Unul dintre cele mai interesante rezultate ale muncii mele de
organizator profesionist a fost să descopăr că, deşi dezordinea poate
părea la fel, rareori cauzele sunt aceleaşi. Există o mulţime de mo-
tive pentru dezorganizare, iar mulţi oameni nu au nici cea mai mică
idee despre adevărata cauză a problemei lor. Ca rezultat, ei pierd o
grămadă de timp, de energie şi de bani într-o direcţie greşită.

Majoritatea oamenilor presupun că sunt dezorganizaţi pentru că
nu au destul spaţiu sau pentru că sunt, nativ, neglijenţi, leneşi ori
incompetenţi. Dar în zece ani în domeniul organizării, am descoperit
că la 90% dintre clienţii mei cauza nu este lipsa spaţiului. De exemplu,
o clientă nouă a ajuns la mine deoarece o prietenă de a ei m-a sunat
îngrijorată, pentru că această persoană voia să cumpere apartamentul
vecin ei, din lipsă de spaţiu. De fapt, nu avea nevoie decât de puţină



curăţenie şi să înveţe cum să îşi folosească mai bine spaţiul disponibil.
Am dus la îndeplinire această sarcină în aproximativ cinci zile şi i-am
economisit sute de in i i de dolari.

Cât despre a doua părere: în toată cariera mea de organizator
profesionist, nu am întâ lni t nici măcar un caz în care dezordinea să
fie provocată de neglijenţă, lene sau incompetenţă. Acest mod de
gândire aruncă, incorect, v ina asupra ta şi, desigur, nu este cea mai
bună optică pentru a atinge succesul organizatoric. Până la urmă,
cum să te entuziasmezi la ideea de a deveni organizat când tu priveşti
mediul tău ca pe o critică aspră la propria fire? Nu-i de mirare că
eviţi o astfel de sarcină groaznică!

UN DIAGNOSTIC PE TREI PLANURI

Cauzele reale ale apariţiei dezordinii se regăsesc pe trei n i v e l u r i :
• NIVELUL 1: Erori tehnice. Greşeli simple, mecanice, din

sistemul tău de organizare, care pot fi corectate cu uşurinţă. Rezol-
varea lor este ca şi cum ai strânge un şurub, ai schimba o curea de
transmisie sau ai regla direcţia la maşină. Aceasta este prima categorie
de cauze care trebuie verificată, deoarece orice tip de dezordine poate
fi atribuit cel puţin unei erori tehnice.

• NIVELUL 2: Realităţi externe. Realităţi le m e d i u l u i
înconjurător, pe care nu le poţi controla şi care îţi limitează capacitatea
de a te organiza. Identificarea lor te va ajuta să nu ai aşteptări ne-
realiste de la tine însuţi.

• NIVELUL 3: Obstacole psihologice. Forţe interne, ascunse,
care te fac să te îndrepţi spre dezorganizare, oricât ţi-ai dori să deţii
controlul. Dacă nu eşti conştient de ele, te pot face să sabotezi orice
sistem ţi-ai propune. Conştientizându-le, poţi găsi o modalitate de a
le ocoli şi de a obţine succesul organizatoric.

Ţine minte că nu este neobişnuit să identifici câteva cauze ale
dezordinii care să opereze în acelaşi timp. Oricine se luptă cu
dezordinea întâmpină cel puţin o cauză de nivel l, dar şi câteva
cauze de nivel 2 şi 3.

Pe măsură ce citeşti secţiunile următoare, fii sincer cu tine însuţi,
nu te judeca. Aic i nu există bine şi rău. Conştiinţa ta de sine este cel
mai puternic ajutor pentru a deveni şi a rămâne organizat. Doar tu
poţi pune degetul pe ce te trage înapoi. Nu uita, aproape orice pro-
blemă poate fi rezolvată.

NIVELUL i: ERORI TEHNICE

Declanşează acum analiza cauzelor, deoarece, o dată ce ai rezolvat
aceste simple greşeli practice, vei putea trăi într-un extaz organizatoric
- asta dacă nu există şi nişte obstacole interne sau externe. Dacă
există, corectând aceste erori tehnice le vei scoate la iveală şi pe
celelalte. Reciteşte descrierile celor şase greşeli practice de fiecare
dată când simţi că spaţiul din jurul tău îţi scapă de sub control -
pentru că, fără îndoială, mediul tău dezordonat va cădea pradă uneia
dintre ele.

Prima eroare: Lucrurile nu îşi găsesc locul
Mai simplu spus, nu poţi să pui lucrurile undeva pentru că nu ai

unde. Dacă lucrurile sunt puse grămadă peste tot, este foarte probabil
că nu te-ai gândit niciodată la vreun loc anume pentru ele. Viaţa şi
domeniile de interes se schimbă tot timpul şi s-ar putea să fi strâns
obiecte cărora să nu le fi găsit, încă, un loc. Ţi-ar plăcea să le pui
undeva, dar nu ştii unde. Ţi-e teamă să le îndesi prin diferite sertare
şi dulapuri deja pline, de frică să nu le pierzi. Aşa că le laşi peste tot,
de fiecare dată în alt loc şi niciodată nu găseşti ce îţi trebuie.

Soluţia este să cercetezi ce ai şi să hotărăşti pentru fiecare obiect
câte un loc precis. Astfel, vei şti întotdeauna unde să pui fiecare
lucru şi îl vei găsi cu uşurinţă la nevoie. Capitolul 4 îţi va oferi un
model pentru a decide unde ar trebui ţinut fiecare obiect din casa sau
din biroul tău. In partea a treia a cărţii vei primi sugestii pentru cum
să găseşti şi să hotărăşti locuri pentru obiectele tale, clasate pe camere.

A doua eroare: Spaţiul de stocare neconvenabil
în această situaţie, nu pui lucrurile într-un loc, deoarece curăţenia

e o corvoadă. Ar putea fi din cauză că le ţii prea departe de locul în
care le foloseşti - pe hol, în altă cameră sau în celălalt capăt al casei,
ceea ce necesită drumuri lungi pentru a le pune pe toate la locul lor.
De exemplu, dacă pe podea, lângă scaunul tău preferat pentru citit,
se ridică o grămadă de cărţi se întâmplă, probabil, pentru că biblioteca
nu este aproape. Poate că accesul la unităţile tale de stocare este
îngreunat. Poate că sertarele merg greu, bufetul este stricat, dulapurile
sunt blocate de cutii şi de mobilă, dulăpioarele sunt prea îngrămădite
ori rafturile sunt prea sus.

Ideea este că, dacă e prea greu să pui ceva la locul lui, nu o vei
face — nu pentru că eşti leneş, ci pentru că ai lucruri mai importante



de făcut cu timpul tău. în capitolul 4 vei învăţa principiile creării
unui spaţiu pe baza nevoilor tale, felul în care să stochezi obiectele
la locul la care ai nevoie de ele. Partea a treia îţi oferă sugestii despre
cum să pui lucrurile la îndemână, la birou sau acasă.

A treia eroare: Mai multe lucruri decât spaţiu
Dacă toate dulapurile, dulăpioarele şi sertarele sunt pline şi mai ai şi

alte lucruri adunate pe podea, pe bufete, mese şi pervazuri, fac pariu că
ai mai multe lucruri decât locuri în care să le pui. O soluţie ar fi să le
reduci numărul, scăpând de cele în exces. O alta este să măreşti numărul
de spaţii de stocare pentru a se potrivi volumului tău de obiecte. Iar o a
treia ar fi să extinzi spaţiul de depozitare folosindu-te mai bine de
locurile libere dintre rafturi, din dulăpioarele şi sertarele foarte adânci,
de după perdele şi draperii şi de zonele verticale de pe pereţii goi. In
partea a treia vei învăţa cum să îţi sortezi lucrurile şi să decizi ce să
păstrezi şi cum să îţi lărgeşti spaţiul şi să găseşti loc chiar şi acolo unde
„nu mai există", atât acasă cât şi la birou.

A patra eroarea: Un sistem complex şi aiuritor
Este destul de obişnuit ca oamenii să creeze sisteme complicate,

aproape imposibile, catalogând lucrurile prea mult şi sfârşind cu
prea multe locuri în care să le caute — de exemplu, creând, mai
degrabă, sute de dosare cu câte două coli de hârtie în fiecare, decât
să facă douăzeci de dosare cu câte zece coli în fiecare. S-ar putea ca
sistemul tău să ţi se fi părut practic atunci când 1-ai alcătuit, dar,
după câteva săptămâni sau luni, deja ai uitat logica din spatele lui .
Când trebuie să cauţi ceva prin sertare sau prin dulăpioare, te încurci
şi devii frustrat. Ştii că ai pus lucrurile într-un loc sigur, dar nu mai
ştii unde.

In această situaţie, ai creat un sistem în care nu ai încredere şi,
curând, începi să renunţi să mai pui lucrurile la locul lor, de teamă
că nu o să le mai găseşti. Capitolul 4 îţi va oferi bazele alcătuirii
unui sistem simplu, logic, care asigură indicii vizuale pentru a găsi
repede şi uşor orice obiect. Iar părţile a treia şi a patra îţi vor oferi
multe sugesti i despre cum să foloseşti locul, obiectele pentru
depozitare şi etichetele pentru a căpăta încredere în sistemul tău.

A cincea eroare: „Nu-l vezi, îl uiţi"
Mulţi oameni lasă lucrurile peste tot ca să le aducă aminte să facă

ceva - de exemplu, o carte care trebuie înapoiată, facturi care trebuie

plătite sau o haină care trebuie dusă la croitor. Ar fi acceptabil dacă
ar fi doar câteva obiecte împrăştiate, dar, pe măsură ce volumul
creşte, totul începe să se amestece în mediul tău, creând un fel de
amalgam, care îţi face toate semnele invizibile, golindu-le de sens.
Capitolul 4 îţi va arăta cum să gândeşti un sistem mai puţin deranjant,
care să îţi amintească lucrurile importante şi unde le-ai pus.

A şasea eroare: Organizarea este plictisitoare
în acest caz, nu pui lucrurile la locul lor deoarece curăţenia este

o sarcină prea monotonă, îţi trec prin minte o grămadă de lucruri
mult mai interesante, mai plăcute şi mai profitabile cu care să îţi
petreci timpul, cum ar fi să iei lecţii de utilizare a calculatorului, să
îţi vizitezi prietenii sau să îţi suni clienţii. Problema constă în faptul
că puţini oameni se gândesc la partea estetică a sistemului lor de
organizare. Ei văd ordinea ca pe ceva pur utilitar şi cumpără orice
obiect destinat organizării fie că le place sau nu, spunându-şi: „Eh,
nimeni în afară de mine nu o să vadă acest obiect, aşa că nu contează
cum arată." Prin urmare, sistemul lor de organizare este plictisitor,
neinspirat şi neplăcut.

A organiza şi a pune lucrurile în ordine este o sarcină repetitivă,
dar o poţi face mai atractivă şi mai amuzantă dacă îi adaugi o notă
personală şi puţin talent. Nu subestima puterea frumosului, de care
depinde dacă reuşeşti sau nu să îţi păstrezi sistemul de organizare, în
fiecare capitol al părţilor 3 şi 4, vei primi îndrumări despre cum să
alegi şi să etichetezi obiectele de depozitare care te atrag din punct
de vedere estetic şi care ţi se par amuzante, astfel încât să te simţi
îndemnat şi bucuros să le foloseşti.

NIVELUL 2-. REALITĂŢI EXTERIOARE

Trăim într-o lume complexă, în continuă schimbare, o lume care
ne ridică tuturor greutăţi în încercările noastre de a deveni organizaţi,
în cele mai multe cazuri, putem depăşi aceste greutăţi şi să obţinem,
cel puţin, un grad satisfăcător de control. Dar există momente când,
orice am face, nu putem mai mult. Vreun obstacol extern ne limitează
posibilităţile de organizare - asta dacă nu găsim un mod de a-1 ocoli.

Pentru a vedea dacă ai atins un prag extern care te împiedică să te
organizezi, răspunde cu „Adevărat" sau „Fals" la întrebările de mai jos.



1. Atunci când compania ta a fost restructurată, ai moştenit şi
munca angajaţilor care au plecat.

2. Compania la care lucrezi a fuzionat de curând sau a suferit o
modificare importantă.

3. Ţi-ai început de curând propria afacere.
4. Afacerea ta trece printr-o perioadă prosperă.
5. Eşti o mamă sau un tată care lucrează cu normă întreagă şi

care are în îngrijire un bătrân.
6. Primeşti zilnic peste o sută de mesaje electronice, faxuri şi

rapoarte.
7. Simţi că este de datoria ta să răspunzi pe loc la corespondenţă.
8. Nu poţi ţine pasul cu îmbunătăţirile şi modificările aduse

calculatorului tău.
9. La muncă, ai parte, tot timpul, de întreruperi.
10. Lucrezi într-un domeniu bazat pe termene limită.
11. Lucrezi într-un domeniu axat pe birocraţie.
12. Lucrezi într-o firmă de mari proporţii, deschisă non-stop.
13. Firma la care lucrezi tc-a mutat dintr-un birou în care stăteai

singur, într-unul în care muncesc mai mulţi oameni.
14. Eşti în toiul unei schimbări, cum ar fi să îţi schimbi meseria,

domeniul de activitate al firmei, te căsătoreşti, divorţezi, te muţi sau
aştepţi un copil.

15. Cineva s-a mutat de curând cu tine în casă sau la birou.
16. Ai un şef foarte dezorganizat, care intervine tot timpul în

munca ta.
17. Nevasta sau soţul tău, copilul ori colegul de cameră sunt

persoane extrem de dezordonate, cărora nu le pasă de mizerie.
18. Angajatorul tău organizează lucrurile complet diferit faţă de

tine şi îţi critică tot timpul sistemul.
19. Locuieşti într-o casă foarte mică, cu puţin spaţiu de depozitare

sau chiar deloc.
20. Locuieşti într-un birou de mici dimensiuni, cu puţin spaţiu

de depozitare sau chiar deloc.

INTERPRETARE

Foloseşte grila următoare pentru a afla dacă te lupţi cu o piedică
independentă de tine în calea organizării şi ce ai de făcut.

Dacă ai răspuns: Vezi: l
Adevărat la întrebări le 1-5 Realitatea externă nr. 1 şi 3 l
Adevărat la întrebările 6-12 Realitatea externă nr. 2 |
Adevărat la întrebările 13-15 Realitatea externă nr. 3 |
Adevărat la întrebările 16-18 Realitatea externă nr. 4 i
Adevărat la întrebârile 19-20 , Realitatea externă nr. 5 i

Realitatea externă nr. 1: Volumul de muncă nerealist
Odată am ţinut o cuvântare în faţa angajaţilor unei firme imobiliare.

In mijlocul discursului meu, am simţit o rezistenţă aproape palpabilă
din partea lor. M-am oprit şi i-am întrebat despre asta. Mi-au răspuns
că, de curând, firma redusese drastic numărul angajaţilor; ca rezultat,
volumul de muncă era acum inuman, întâlnirile se dublaseră ca număr,
proiectele erau de patru ori mai multe, iar numărul oamenilor pe
care trebuia săîi supravegheze se multiplicase exponenţial. Nu aveau
nevoie de sfaturi organizatorice, ci de o soluţie miraculoasă pentru o
situaţie gravă, care nu apăruse din cauza lor.

Rezultatul restructurărilor, al faptului că ambii părinţi muncesc
şi al dezvoltării afacerilor mici - volumul de muncă exagerat — este
un fenomen des întâlnit în zilele noastre. Dacă încerci să înghesui
optzeci de ore de muncă într-o săptămână de şaizeci de ore, s-ar
putea să ai parte de un volum de muncă nerealist.

Pentru a înţelege mai bine, urmăreşte cum îţi petreci timpul o
săptămână sau două. împarte o pagină de carneţel în două coloane.
Enumera, în coloana din stânga, fiecare activitate a ta şi cât timp îţi
ocupă, în coloana din dreapta, notează toate activităţile pe care ar fi
trebuit să le faci, dar nu ai reuşit (adaugă şi cât timp crezi că ţi-ar fi
luat fiecare). La final, lista ar putea să îţi arate momente în care nu
ţi-ai folosit timpul în mod optim, aşa cum ţi-ar putea arăta, negru pe
alb, şi câte ore de muncă ar trebui să munceşti.

Ce este de făcut depinde de situaţie. Dacă eşti angajat la o firmă, ai
putea încerca să îi împărtăşeşti şefului tău ce ai descoperit, pentru ca el
să înţeleagă situaţia şi să te ajute să găseşti o problemă. Dacă eşti
proprietarul unei afaceri, poate că îi poţi controla evoluţia sau să angajezi
personal în plus. Dacă munceşti .}•/ ai în grijă copii, părinţi în vârstă sau
pe altcineva, gândeşte-te bine dacă toate activităţile pe care le faci în
casă sunt necesare (chiar trebuie să freci podelele m fiecare zi?). Poate
că vei găsi modalităţi de a delega unele dintre aceste sarcini celorlalţi
membri ai familiei sau de a angaja pe cineva să te ajute.



Realitatea externă nr. 2: Viaţa/tehnologia rapidă
Deoarece viaţa actuală ne cere să lucrăm mai iute, să ne-mişcăm

mai repede şi să ştim mai multe, înconjurându-ne cu atât de multe
oportunităţi, este greu să nu fii prins în nebunia vitezei ce ne înconjoară.
Cel mai bun răspuns la această problemă este ca, din când, în când să
frânezi, să te gândeşti înainte să sari şi să ştii să spui „nu", uneori.

E imposibil? Gândcşte-te mai bine.
Doar pentru că poţi munci douăzeci şi patru de ore pe zi nu

înseamnă că şi trebuie. Doar pentru că îţi poţi face programul pe
computer nu înseamnă că şi trebuie. Doar pentru că ai primit un
mesaj electronic sau un fax cu o secundă în urmă, nu înseamnă că şi
trebuie să răspunzi instantaneu. Şi doar pentru că anual se publică
15 000 de reviste şi 50 000 de cărţi nu înseamnă că trebuie să citeşti
o parte din ele. Abonează-te la una sau două reviste pe care le consideri
mai importante şi lasă-le pe celelalte. Propune-ţi să citeşti o carte
sau două pe lună, pe teme de interes alese cu grijă.

Mişcarea continuă, fie la muncă sau la joacă, te va consuma, în
cele din urmă. Desigur, informaţia este la îndemână tot timpul, dar
fi i realist în privinţa a cât de mult poţi procesa. Aminteşte-ţi că
tehnologia este un instrument. Fiecare instrument nou cere timp şi
bani pentru a învăţa să-1 foloseşti şi să-1 întreţii. Gândeşte-te la această
investiţie înainte de a cumpăra fiecare program sau aparat electronic
strălucitor, nou apărut. Lasă nevoia să impună achiziţia şi nu invers.
(Pentru mai multe sfaturi despre îmblânzirea tehnologiei, vezi
Capitolul 19.)

Realitatea externă nr. 3: In schimbare
Un om de afaceri m-a căutat odată pentru a-i reorganiza firma

care crescuse în doar câteva luni de la doi la şase angajaţi. Dorea ca
spaţiul să fie reamenajat în aşa fel încât să se potrivească noilor
angajaţi. Insă problema consta în faptul că el nu era sigur de noul
său rol. Acest lucru se vedea din indecizia lui de a-şi poziţiona biroul.
Să fie în centrul camerei, pentru a mări contactul cu angajaţii săi,
sau să fie într-un loc separat, pentru a-şi păstra intimitatea? Nu era
încă sigur cum să distribuie sarcinile, în cele din urmă, am hotărât
împreună că ar trebui să aştepte câteva luni pentru a vedea cum vor
evolua noile roluri şi relaţii. Doar atunci am fi reuşit să creăm un
sistem logic şi durabil.

Povestea aceasta este una obişnuită. De fiecare dată când trecem
prin câte o schimbare, sistemele noastre organizatorice suferă o criză.

Este inevitabil, deoarece avem de a face cu un nou set de realităţi şi
trece un timp până procesăm informaţia şi înţelegem ce trebuie
organizat. Iată câteva schimbări comune:

• mutare,
• căsătorie,
• nou-născut,
• începutul şcolii,
• absolvirea şcolii,
• ieşirea la pensie,
• boala sau moartea unei pesoane iubite,
• căutarea unei slujbe,
• fuziunea companiei,
• dezvoltarea bruscă a firmei,
• modificarea profesională.

Atunci când treci printr-o schimbare, cel mai bine ar fi să aştepţi,
dacă mai poţi suporta haosul, până când înţelegi clar noile priorităţi
şi nevoi, înainte de a începe să organizezi. Sau să pui la punct un
sistem temporar, conştient f i ind că acesta s-ar putea modifica, pe
măsură ce afli mai multe despre noua ta situaţie. De exemplu, unui
client care îşi căuta un nou serviciu şi făcea şi consultanţă, i-am
sugerat să îşi creeze un sistem temporar de sortare a hârtiilor, cu
nişte dosare şi nişte cutii. Această idee i-a permis să rămână organizat
şi să deţină controlul actelor, în timp ce jongla cu diferite posibilităţi.
Până când nu obţinea un nou loc de muncă, ar fi fost prematur să
ştiu ce fel de dulapuri sau ce sistem permanent i s-ar fi potrivit.

Realitatea externă nr. 4: Parteneri necooperanţi
Nu există nimic mai frustrant decât să trăieşti sau să lucrezi cu

cineva ale cărui obiceiuri dezordonate să pună beţe în roate eforturilor
tale organizatorice. Poate fi un şef, un angajat, un coleg de cameră
sau un membrii al familiei.

Sfatul meu este să confrunţi situaţia direct şi să încerci să motivezi
persoana în cauză să coopereze cu tine - apelând la priorităţile ei şi
nu la ale tale.

De exemplu, dacă şeful tău cel dezorganizat încearcă să obţină
un anumit nivel de vânzări sau o primă pentru serviciul impecabil
adus clienţilor, atrage-i atenţia că, dacă nu te lasă să îi dai o mână de
ajutor, ar putea să nu atingă niciodată aceste scopuri. Apoi oferă-te



să îi creezi un sistem care îi va îndepărta criza şi va fi uşor de menţinut.
(Părţile 3 şi 4 din această carte sunt pline de idei despre cum să
creezi moduri uşoare de a păstra sisteme pentru tot felul de birouri.)

Dacă un angajat refuză să îţi urmeze sistemul, nu cumva o face
deoarece nu i-ai explicat bine ideea? încearcă să îi explici exact cum
vrei să fie făcute lucrurile şi arată-i importanţa de a adopta sistemul
tău - adică felul în care poţi câştiga mulţi bani - pentru a-1 menţine
angajat!

In f inal, dacă sursa nemulţumirii tale este un coleg de cameră sau
un membru al familiei, asigură-te că sistemul tău este simplu şi uşor
de păstrat. (Din nou, această carte îţi va oferi multe sfaturi despre
cum să o faci.) Fă-i să înţeleagă singuri costurile dezordinii, întreabă-i
dacă nu se simt frustraţi atunci când nu-şi mai găsesc lucruri
importante, când pierd bani, când întârzie sau când se ceartă cu tine.
Află dacă este important pentru amândoi ca lucrurile să stea la locul
lor. Şi gândeşte-te să faci diferenţa între spaţiile pe care le împărţiţi
şi cele private, apoi obţine acordul celuilalt ca măcar în spaţiile
comune să păstraţi ordinea.

Realitatea externă nr. 5: Spaţiul limitat
Sandra m-a rugat să îi organizez micul apartament, care, după cu

spune ea, „dădea pe dinafară". O scurtă analiză a spaţiului a arătat că
ea făcuse o treabă foarte bună extinzându-şi spaţiul disponibil într-un
mod isteţ şi estetic. Nu exista dezordine.

în primul rând, i-am dat vestea cea bună - că făcuse o treabă
minunată cu spaţiul pe care îl avea şi că aş fi angajat-o în echipa mea
de organizatori profesionişti. Apoi i-am dat şi vestea cea rea: atinsese
limitele de depozitare ale mediului ei. în mod evident, îşi redusese
posesiunile doar la ce iubea şi folosea mai des, iar singurele ei opţiuni
erau să înceapă să depoziteze lucrurile altundeva sau să se mute într-un
apartament mai mare.

Este important de observat diferenţa dintre acest obstacol extern
şi Eroarea tehnică nr. l („Mai multe lucruri decât spaţiu") deoarece
uneori nu mai este destul spaţiu. De unde ştii că ai atins limitele
spaţiului tău? Iată seninele obişnuite:

• Nu ai lucruri în plus acasă sau la serviciu - practic, foloseşti
tot ce ai.

• Eşti foarte organizat; fiecare lucru îşi are locul său, şi ştii
unde găseşti orice ai nevoie.

• Ai făcut tot ce se putea cu fiecare centimetru al spaţiului tău,
mergând pe verticală cu rafturile şi cu dulăpioarele, folosind mobilă

care are spaţii de stocare şi utilizând tot ce era posibil pentru a obţine
cât mai mult din spaţiul oferit de rafturi şi de sertare.

Dacă ţi se potrivesc afirmaţiile de mai sus şi ai rămas fără loc,
•probabil că ai atins limitele spaţiului tău. Dacă încerci să stochezi
mai multe lucruri decât este posibil fizic, nu vei avea decât dezamăgiri.

NIVELUL 3: OBSTACOLE PSIHOLOGICE

Pentru mulţi oameni, a se îndrepta către haos şi a-1 menţine poate
constitui un scop; cu cât îţi doreşti mai mult să scapi de el, cu atât
mai puternic este impulsul care îţi spune că ai nevoie de el. Tot faci

j eforturi să fii organizat, dar nu îţi permiţi niciodată să termini treaba.
j Sau, mai rău, o termini, dar, apoi, te surprinzi sabotându-ţi subtil
j propriile rezultate şi demontându-ţi sistemul.
i Pentru a afla dacă ai un astfel de interes ascuns de a rămâne
, dezordonat, răspunde cu „Da" şi „Nu" la întrebările următoare:

1. Ideea unui loc liber, ordonat, îţi creează disconfort sau o stare
de anxietate?

2. Eşti o persoană care pune accentul pe partea vizuală?
3. De obicei, faci cumpărături în cantităţi mari?
4. Te deranjează ideea de a arunca din lucruri?
5. îţi place să laşi la vedere lucrurile pe care le strângi, pentru a

le admira?
6. Cumperi tot timpul cutii, cutiuţe şi coşuri pentru a depozita

tot ce ai?
7. îţi repeţi tot timpul „Trebuie să mă organizez, trebuie să mă

organizez"?
8. Petreci mai mult timp organizând şi reorganizând, decât

muncind şi distrându-te?
9. Renunţi adesea la activităţile sociale pentru a rămâne acasă şi

a face ordine?
10. îţi rearanjezi lucrurile tot timpul, pentru că nu eşti mulţumit

de sistemul pe care îl alcătuieşti?
11. îţi este teamă că dacă devii organizat îţi vei pierde creativitatea?
12. Ideea de a deveni cu adevărat organizat te captivează şi, în

acelaşi timp, te sperie?



13. Consideri că dezorganizarea este principalul obstacol care te
împiedică să arăţi tot ce poţi?

14. Ai fost mai ordonat într-o altă perioadă a vieţii tale?
15. Faptul că eşti dezorganizat te împiedică să dai şi altora sarcini?
16. Dezordinea din biroul sau casa ta te împiedică să primeşti

vizite?
17. Ai crescut într-o casă foarte dezordonată?
18. Ai crescut într-o casă foarte ordonată?
19. Ai avut o copilărie traumatizantă?
20. Dezordinea ta există de mai mult de cincisprezece ani?
21. Eşti o persoană de succes, care trebuie să facă totul perfect?

|~ INTERPRETARE

| Dacă ai răspuns „Da" la trei sau mai multe întrebări, este posibil să |
l te confrunţi cu un obstacol psihologic. Este important să îl identifici şi |
l să afli o cale de a-l ocoli. Citeşte în continuare pentru a afla care ,
' barieră poate fi şi ce poţi face în această privinţă.

Obstacolul psihologic nr. 1: Nevoia de abundenţă
Oamenii care se luptă cu dezordinea au, adesea, o nevoie puternică

de acumulare în viaţă. Dacă aşa eşti şi tu, înseamnă că îţi place să te
înconjuri cu o mulţime de obiecte. Faci parte dintre colecţionari.
Cumperi obiecte în cantităţi mari, găteşti în cantităţi mari, păstrezi
lucruri în cantităţi mari. Nimic din ce faci nu este puţin sau clar.
Poate că îţi place să vizitezi oameni care locuiesc în medii ordonate,
dar ideea de a face şi tu la fel îţi provoacă rău. Păstrezi o grămadă
din orice, iar ideea de a arunca ceva te sperie şi te demoralizează.
Asociezi acumularea cu o stare de belşug, de confort, de securitate şi
de identitate. Nevoia ta de abundenţă se poate trage dintr-o copilărie
plină de lipsuri, în care nu ai avut niciodată destulă mâncare, destule
haine, jucări i sau, cel mai important, dragoste şi prietenie.

Este interesant de ştiut că, şi dacă nu ai avut o copilărie dominată
de lipsuri, s-ar putea să fi „moştenit" o nevoie de abundenţă de la
cineva care a avut o astfel de copilărie. Poate că părinţii sau bunicii tăi
au trăit pe vremea Marii Crize sau a celui de-al doilea Război Mondial
când lipsurile erau la ordinea zilei. Poate că sunt emigranţi dintr-o
ţară mai puţin dezvoltată sau poate că au trecut printr-o experienţă

traumatizantă, cum ar fi Holocaustul. Dacă este aşa, este posibil să fi
preluat unele dintre obiceiurile lor, apărute din experienţă - de
exemplu, să fii tot timpul pregătit pentru lipsuri şi să pui mereu de-o
parte pentru viitoarele „zile negre".

Nu contează de unde provine această nevoie de abundenţă, cheia
este să lucrezi cu ea şi să construieşti în jurul ci, în loc să lupţi împotriva
ei. Nu este nimic rău în a trăi o viaţă încojurat de lucruri adecvate,
atâta timp cât ai destule abilităţi organizatorice pentru a păstra lucrurile
în ordine şi la îndemână. Altfel, vei sfârşi înecat în dezordine,
împresurat de lucruri la care nu ai acces şi simţindu-te prost.

Carrie este exemplul perfect. Ea este o mamă casnică, cu doi
copii, pasionată de meşteşuguri. Bucătăria şi sufrageria ei erau pline
de diferite rezerve, împrăştiate peste tot - în pungi şi coşuri, prin
colţurile camerelor, pe tejghele şi prin bufete, amestecate cu hârtii şi
alte obiecte casnice. Avea destule pompoane, polistiren, textile,
vopsele, lut, paiete şi aţă încât ar fi putut deschide propria grădiniţă,
pentru că erau mai multe decât ar fi folosit, vreodată, copiii ei. însă
gândul de a renunţa la orice avea legătură cu pasiunea ei o umplea de
durere.

Carrie crescuse într-o casă mare, în care tot t impul banii erau
puţini şi atenţia era şi mai puţină. Ambii părinţi munceau şi, cu încă
şapte copii de îngrijit, rareori îi ofereau atenţia necesară. Crescuse
simţindu-se singură şi neglijată. Unul dintre modurile cu care îşi
ocupa mintea şi cu care se amuza era să creeze câte ceva.

Ca adult, era decisă să petreacă mai mult t imp cu propriii copii
decât petrecuseră părinţii ei cu ea. Activitatea centrală a timpului
petrecut cu copiii era lucrul manual, iar colecţia ei imensă de materiale
reprezenta confortul şi prietenia care îi lipsiseră în copilărie.

Observând nevoia ei de abundenţă, am surprins-o, sugerându-i
să ne concentrăm pe consolidarea şi pe organizarea a ceea ce avea
deja, în loc să reducem cant i tatea. S-a s i m ţ i i tare uşurată.

Am rezervat un dulap întreg pentru materialele ci, a l i n i i n d pe
rafturi cuti i etichetate atractiv, care îi ofereau acces la lot ce adunase
în decursul anilor.

Crearea acestui „Centru de lucru manual" a fost un mod de a
lăuda nevoia de abundenţă a lui Carrie şi nu o critică. Pentru prima
dată în viaţă, nu s-a mai simţit ruşinată de cantitatea acumulată. Şi,
având acum totul la îndemână, ea şi copiii ei puteau să facă mai
multe. Ironia face că, o dată ce a avut totul organizat, lui Carrie i-a
fost mai uşor să se despartă de lucrurile de care nu avea nevoie.



Dacă ai nevoie de abundenţă, adesea este mai bine să organizezi
ceea ce ai, decât să te sileşti să arunci lucruri. O dată ce lucrurile sunt
puse în ordine, îţi va fi mai uşor să vezi ce îţi prisoseşte şi să renunţi
la ele treptat. Nu te aştepta să devii minimalist peste noapte.

Obstacolul psihologic nr. 2: Cuceritorul haosului
Unii oameni îşi trăiesc viaţa în spaţii dezorganizate pentru că le

place sentimentul de a fi salvatori, de a crea ordine în haos. Dacă eşti
aşa înseamnă că îţi prieşte să rezolvi probleme complicate şi să cauţi
soluţii la situaţii aproape imposibile. De fapt, eşti capabil să alcătuieşti
sisteme organizatorice minunate, dar le demontezi întotdeauna,
pentru a căuta ceva nou şi „mai bun'-'.

S-ar putea să fi crescut în circumstanţe dificile care ţi-au dezvoltat
instincte de supravieţuire ieşite din comun. Mai mult ca oricine, ştii
să abordezi o situaţie de criză. S-ar putea să fi fost cel care menţinea
liniştea într-o familie violentă sau să fi suportat pierderi majore, în
copilărie, ori să fi făcut parte dintr-o familie dezorganizată. Oricare
ar fi motivele pentru care eşti aşa, cuceritorii haosului se simt cel
mai bine când rezolvă o criză — pentru că sunt atât de buni la asta. S-ar
putea să ai următoarele comportamente:

• Faci tot felul de sisteme, dar nu te ţii de ele.
• Ţi se pare că sistemele tale organizatorice nu sunt niciodată

desăvârşite, că evoluează tot timpul.
• îţi place să rezolvi probleme complicate, dar te plictiseşti să

păstrezi soluţiile.
• Eşti tot timpul într-o situaţie de criză, un vârtej de activitate.
• Faci mai multe lucruri într-o zi dacă ai douăzeci de activităţi

în program decât dacă ai doar trei.
• Te descurci mai bine atunci când eşti presat de timp.

Paul, avocat, era tot timpul în căutarea soluţiei perfecte. Cumpăra
tot ce era nou în domeniul planificării (hârtii, aparatură electronică,
programe de computer) pentru a-şi organiza timpul mai bine,
rearanjând şi trecând de la un sistem de clasificare la altul, cu
convingerea că următorul „va fi cel mai bun". Ca rezultat, biroul lui
era în continuu într-o stare de provizorat, iar el se simţea, întotdeauna,
dezorganizat. Nu reuşea niciodată să devină ordonat pentru că nevoia
lui de haos îl ţinea pe loc.

Dacă te simţi un cuceritor al haosului, gândeşte-te să îţi reorientezi
talentul la rezolvarea problemelor, în loc să îţi reconstruieşti tot

timpul sistemul organizatoric, de ce nu îl termini, pentru a te concentra
pe sarcini mai mari şi mai importante? Din moment ce îţi prieşte un
program încărcat, nu te aştepta să foloseşti pentru relaxare timpul pe
care îl vei câştiga prin organizare, în schimb, umple-ţi ziua cu
activităţi care exploatează ce este mai bun din talentul tău de a rezolva
problemele. Acceptă provocarea de a deveni un părinte mai bun, de
a învăţa o limbă străină sau de a te ocupa de o problemă socială
căreia nimeni nu i-a găsit soluţia, înfrânge-ţi frica de înălţimi sau
porneşte o nouă afacere. Talentele tale sunt prea mari ca să ţi le
iroseşti pentru a te salva tot timpul de dezordine.

Obstacolul psihologic nr. 3: Scopuri şi priorităţi neclare
Dat fiind că organizarea se referă la a defini ce este important

pentru tine şi la a crea un sistem care să reflecte acest lucru, este
logic că, dacă scopurile şi priorităţile tale nu sunt clare, va fi foarte
greu de alcătuit un sistem care să funcţioneze.
i A accepta prea multă muncă şi a te simţi împărţit în o mie de
direcţii sunt simptomele tipice ale celui care nu are scopuri şi priorităţi
clare. Aproape toţi avem momente de lipsă de claritate sau de
concentrare în anumite momente ale vieţii. Adesea, se întâmplă să
ştim ce vrem, dar ne este ruşine sau teamă să obţinem, pentru că ne
reţine ceea ce credem că „ar trebui" să vrem. Programul din această
carte are rezultate doar atunci când îţi permiţi să fii cine eşti cu
adevărat şi să alcătuieşti sisteme în concordanţă cu felul în care crezi
|i relaţionezi cu munca şi cu viaţa ta.

Prietenul meu, Gordon, unul dintre cei mai organizaţi oameni pe
care îi cunosc, pune mare accent pe a-şi îmbogăţi cunoştinţele despre
lume. Face totul pentru a acumula cât mai multe informaţii despre o
mulţime de subiecte. Dar, în loc de a încerca să realizeze acest lucru
dintr-o dată, el îşi alege câte un subiect pe an pentru a se concentra
asupra lui, îl studiază, apoi, în anul următor, se mută la un altul, în
acest fel, nu se simte niciodată împărţit în mii de direcţii şi reuşeşte
să îşi finalizeze cercetarea. Nu numai că şi-a stabilit scopurile şi
priorităţile, dar ştie şi cum să şi le atingă.

Dacă simţi că ai atâtea scopuri şi priorităţi încât nu te poţi
poncentra, gândeşte-te să urmezi exemplul lui Gordon şi să împărţi
în timp ceea ce vrei să obţii, astfel încât să poţi pune accentul pe
Atingerea câtorva scopuri acum şi să le amâni pe celelalte pentru mai
târziu. Satisfacţia de a-ţi fi atins câteva dintre scopuri este mult mai
mare decât dezamăgirea de a nu le atinge pe multe dintre ele.



Obstacohd psihologic nr. 4: Frica de succes/frica de eşec
Dacă a fi organizat îţi permite să realizezi tot ce îţi doreşti, iar tu

ai o frică ascunsă fie de succes, fie de eşec, atunci s-ar putea să
foloseşti dezorganizarea ca pe un mod convenabil de a te ţine pe loc.

Stanley este un dentist minunat, al cărui cabinet nu avea succesul
pe care 1-ar fi meritat, pentru că, aşa cum spunea chiar el, era un
administrator foarte dezorganizat. Lucra în branşă de cincisprezece
ani şi nu găsise niciodată o secretară competentă. Facturile erau
întotdeauna trimise cu întârziere şi nu se putea aduna niciodată destul
de mult pentru a-şi face reclamă sau orice altceva dintre lucrurile
necesare pentru a-şi dezvolta afacerea. Era frustrat că nu câştiga atât
de mult pe cât ştia că ar fi putut. Şi totuşi, pentru fiecare sugestie
practică pe care i-o ofeream, el găsea un mod de a mă contrazice.

Autoanalizându-se, şi-a dat seama brusc că, aşa cum observasem
şi eu, nu făcea altceva decât să caute scuze. Ştia că, dacă s-ar fi
organizat, ar fi avut mai mult succes şi că sugestiile mele erau
importante, în cele din urmă, şi-a dat seama că, în adâncul sufletului,
îi era teamă să fie mai bun decât tatăl său, care niciodată nu „reuşise",
cel puţin în ochii lui Stanley. O dată ce a recunoscut că frica de
succes îl ţinea pe loc, am început să îl organizăm puţin câte puţin,
pentru ca el să se poată obişnui, încet, cu ideea succesului şi pentru
a-1 îndepărta de intenţia subconştientă de a se sabota pe sine însuşi.

Există o mulţime de motive pentru care ne este frică de succes şi
sunt scrise multe cărţi referitoare la acest subiect. Dacă simţi că frica
de succes te face să îţi sabotezi toate eforturile organizatorice, îţi
sugerez, ca şi lui Stanley, să îţi impui sistemul cu încetul şi să te
fereşti de orice schimbare bruscă din structura ta actuală, între timp,
citeşte o carte sau două despre cum să îţi realizezi visele, cum ar fi
„Wishcrafl", de Barbara Sher sau „Say Ycs to Your Dreams", de
Harold Taylor şi încearcă să te obişnuieşti cu ideea propriului succes.

Obstacolul psihologic nr. 5: Nevoia de a te retrage
Unii oameni folosesc dezordinea ca pe un scut, ca pe o barieră

între ei şi „lumea exterioară", aşa cum mulţi dintre supraponderali
îşi folosesc gabaritul ca pe un mijloc de a-i ţine pe ceilalţi la distanţă.
Atunci când dezorganizarea devine atât de mare încât nu mai primeşti
pe nimeni în casa ta sau în biroul tău ori refuzi diferite invitaţii
pentru a-ţi petrece timpul „organizând" şi „reorganizând", trebuie să
te gândeşti dacă nu cumva dezordinea a devenit complicele tău se-
cret pentru a te ascunde de ceilalţi.

Dan a trăit într-un haos extrem de când se ştie. Fiecare centimetru
pătrat al apartamentului său cu trei camere era plin cu mobilă, cu
obiecte pe care le adunase în decursul anilor, cu ziare necitite, vechi
de şase până la opt luni , haine de diferite măsuri rămase de pe urma
modificărilor de greutate şi zeci de obiecte organizatorice, pe care le
cumpărase în speranţa că îl vor ajuta să controleze dezordinea.
Aproape că nu aveai unde să stai. Era atât de jenat de această situaţie,
încât nu invita pe nimeni la el acasă şi nici nu se întâlnea cu nimeni,
pentru că organizarea îi ocupa tot timpul liber. Lucra acasă şi avea
probleme să facă orice. Cu intuiţie, îşi numea apartamentul „izolator".
Avea patruzeci şi cinci de ani, se simţea singur, frustrat şi pregătit să
îşi schimbe modul de viaţă.

Dan a avut o copilărie traumatizantă, în care a suferit multe
pierderi. Durerea născuse în el nevoia de a se retrage, de a se izola de
lume şi de alte suferinţe. Ştiind asta, mi-am dat seama că, deşi îşi
dorea o schimbare, trebuia să ne mişcăm încet. Orice modificare
bruscă a mediului său 1-ar fi făcut să se simtă neprotejat şi nepregătit
şi ar fi împiedicat progresul. Am organizat apartamentul gradat, pe
parcursul unui an, concentrându-ne pe câte o mică secţiune şi lăsându-1
să se obişnuiască cu ea, înainte de a trece la următoarea. A fost
nevoie de mult curaj şi hotărâre din partea lui Dan pentru a avea
succes şi, deşi a dat înapoi de câteva ori, în final, a reuşit. Am mare
respect pentru Dan.

Situaţia ta s-ar putea să nu fie atât de gravă ca a lui Dan, dar,
dacă foloseşti dezordinea în acelaşi fel şi vrei să ieşi din ascunzătoare,
ia-o încet. Oferă-ţi şansa de a te obişnui cu schimbările care apar şi
de a trece peste emoţiile care le pot acompania. Oferă-ţi timpul necesar
pentru a te adapta şi a te repoziţiona pe măsură ce mediul tău se
modifică, începe prin a crea o cameră ordonată, în care să nu ţii
decât obiecte care îţi plac şi pe care le foloseşti. Dacă le simţi bine,
creează, după un timp, o cameră asemănătoare, apoi alta. Continuă
să strângi toate lucrurile de prisos, „bariera", până când le aduni
într-o singură cameră. Apoi, poate că vei avea curajul să scapi de tot
de aceste lucruri, însă, dacă tot îţi este frică să renunţi la ele, încearcă
să le depozitezi în altă parte, ca un experiment. Vezi cum este să
trăieşti fără toate acele obiecte şt i ind că, totuşi, sunt ale tale. Poate
că, în timp, vei reuşi să te desparţi de tot de ele, fără să suferi, pentru
că îţi vei da seama că viaţa ta e completă şi fără ele. Aminteşte-ţi, un
spaţiu organizat în care trăieşti sau munceşti poate fi o „ascunzătoare"
mai plăcută decât unul dezordonat.



Obstacolul psihologic nr. 6: Frica de a pierde creativitatea
Multe persoane creative sau „care folosesc mai mult emisfera

dreaptă a creierului", care au lucrat întotdeauna în haos, îşi doresc
şi, totodată, le este frică să devină organizate. Pe de-o parte, îţi
doreşti pentru că simţi că dezorganizarea te-a împiedicat să îţi atingi
potenţialul maxim. Pe de altă parte, îţi este teamă că un sistem mai
structurat ţi-ar putea distruge creativitatea, deoarece ai făcut lucruri
de calitate, în ciuda haosului.

Jennifer este o scriitoare care trăieşte din ceea ce face, deşi se simţea
ţinută în loc de modul ei haotic de a lucra. Biroul său de acasă era
groaznic. Cheltuia un timp exagerat de mare căutând materiale rătăcite
şi alte documente. Avea o grămadă de idei pentru articole — chiar şi
pentru o carte — dar nu le putea pune niciodată în practică fie pentru că
nu avea timp, fie pentru că nu-şi putea găsi notiţele. Spaţiul său de
lucru scăpat de sub control o împingea tot mai mult la a amâna. Credea
cu tărie că, dacă ar fi reuşit să fie mai organizată, ar fi putut să muncească
mai mult şi să fie mai prosperă. Dar currt ceea ce reuşea să facă era
foarte bun calitativ, mi-a mărturisit frica ei sinceră că modificarea
mediului i-ar putea distruge, în acelaşi timp, cariera.

Lucrând împreună, am alcătuit un sistem care să reflecte şi să îi
încurajeze creativitatea. Am creat un cod bazat pe culori care să îi
permită să distingă vizual între textele în lucru, proiectele terminate
şi ideile de viitor. Cum creativitatea îi era stimulată de munca la mai
multe proiecte în acelaşi timp, am făcut o „cutie pentru proiecte"
(asemănătoare cu o cutie poştală) care să îi permită să aibă în acelaşi
timp pe birou opt sau zece proiecte şi să le alterneze fără să le încurce.

Deoarece era o persoană axată pe partea vizuală, am creat şi două
grafice de perete pentru biroul ei. Unul îi permitea să urmărească
progresul proiectelor ei şi termenele lor limită pentru fiecare lună.
Celălalt o ajuta să „schiţe/e" cartea la care visa de ani întregi. Jenifer
era uşurată şi încântată. Totul era, acum, la locul lui, mintea îi era
limpede şi putea fi mai productivă. In loc să îi fie teamă de a intra în
birou, acum îşi petrecea şi mai mult timp acolo, deoarece devenise,
în cele din urmă, „partenerul tăcut", vizual, pe care şi-1 dorise
întotdeauna pentru a-i încărca bateriile creativităţii.

A fi organizat nu îngreunează creativitatea, ci o eliberează, îţi
oferă acces imediat la toate materialele de care ai nevoie pentru a fi
mai eficient. Cheia este să îţi alcătuieşti un sistem simplu, amuzant
şi atrăgător din punct de vedere vizual, astfel încât să reflecte
personalitatea ta creativă şi să o hrănească.

Obstacolul psihologic nr. 7: Nevoia de distragere a atenţiei
Dezorganizarea poate servi ca o preocupare convenabilă pentru a

evita problemele sau sarcinile cu care nu vrei să ai de a face. Altfel
spus, atâta timp cât ai un dulap de aranjat sau un teanc de hârtii de
sortat, mintea ta este absentă, netnailăsând loc pentru probleme mai
grele pe care le găseşti dificil de analizat.

Kevin este director de vânzări la o editură, îşi câştigase reputaţia
de a avea cel mai dezordonat birou din departamentul său. Colegii
nu îi trimiteau acte înainte de a face copii de siguranţă, deoarece
ferau sigur că le va pierde, îşi petrecea atâta vreme căutând hârtii
pierdute sau rătăcite şi muncind în plus, încât trebuia să îşi piardă
rnulte nopţi şi zile libere pentru a ieşi la liman. Era tot timpul îngrijorat
că ar fi putut uita sau pierde ceva în teancurile din biroul său.

Eu şi Kevin i-am oferit biroului schimbarea de care avea nevoie.
Am rearanjat mobila, am folosit dosare colorate şi am aranjat pe
masa de lucru mai multe tăvi etichetate, care să preia f luxul de
documente. Totuşi, pe măsură ce biroul său înflorea, Kevin devenea
nelinişt i t . A început să anuleze întâlnirile dintre noi, a încetat a mai
sorta actele, nu a mai ţinut seama de sistemul de etichete şi, curând,
s-a întors la haosul în care trăise atâta vreme.

în cele din urmă, Kevin mi-a cerut din nou ajutorul. Stând de
vorbă, mi-a dezvăluit că nu fusese pregătit pentru eliberarea spaţiului
mintal oferită de un birou organizat. Brusc, mintea i se umpluse de
idei mult mai neliniştitoare: siguranţa locului de muncă, starea proastă
a căsniciei lui, părinţii săi în vârstă, în toţi aceşti ani, grijile privind
dezorganizarea îi abătuseră, în mod convenabil, atenţia de la lucrurile
la care nu voia să se gândească. Şi totuşi, dezorganizarea devenise
un pericol pentru el, atât pe plan profesional cât şi personal,
adăugându-se anxietăţii, înţelegând acestea, el era acum liber să
găsească un mod mai direct de a se descurca cu stresul major din
viaţa sa, astfel încât să-şi poată tolera şi păstra biroul său organizat.

Folosirea dezorganizării ca o metodă de abatere a atenţiei poate fi
un comportament adoptat la maturitate, atunci când viaţa se complică
sau dezvoltat din copilărie, ca un mod mintal de a scăpa dintr-un mediu
dificil ori de o experienţă traumatică. Oricare i-ar fi sursele, dacă vrei
să devii organizat şi să creezi un sistem durabil, ai nevoie de o abordare
mai directă a problemelor tale mai mari şi mai importante, pe care le
eviţi. Atunci nu vei mai avea nevoie de haos pentru a nu te mai gândi la
ele.



Obstacolul psihologic nr 8: Nu-ţi place spaţiid
în această situaţie, camera, casa sau biroul tău îţi par prea gălăgioase

ori prea liniştite, prea mohorâte sau prea singuratice, încât nu îţi place
să fii acolo. Nu te-ai obosii să „te aşezi" pentru că vrei să f i i în altă
parte. Nu pare să merite să îţi aranjezi frumos spaţiul, deoarece ai
sentimente contradictorii despre a fi acolo. Aşa că laşi lucrurile peste
tot, îngrămădite pe diferite suprafeţe sau în cutii fără sens şi fără motiv,
pur şi simplu pentru că nu eşti inspirat să „prinzi rădăcini".

Evident, dacă îţi urăşti, cu adevărat, spaţiul, primul lucru la care
ar trebui să te gândeşti ar fi să te muţi în altă cameră, în altă casă sau
în alt birou, mai pe gustul tău. Dar dacă acest lucru nu este posibil,
înfrumuseţează-ţi spaţiul decorându-1 şi transmiţându-i ceva din
personalitatea ta. Pune nişte tablouri pe pereţi, nişte fotografii,
cumpără nişte plante frumoase, robuste. Dacă te simţi bine în spaţiul
tău, probabil că vei vrea să îţi petreci mai mult timp acolo şi să
păstrezi orice sistem organizatoric alcătuieşti.

Obstacolul psihologic nr. 9: Ataşamentul sentimental
Adesea, oamenilor le este greu să renunţe la lucrurile nefolositoare

pentru că le-au învestit cu o mare încărcătură de semnificaţi i . Aceste
obiecte ajung să reprezinte un alt timp, o persoană sau o altă latură a
lor, despre .care ei cred că ar dispărea definitiv, dacă i-ar da voie.

Uneori, ne proiectăm personalitatea şi emoţiile asupra obiectelor,
în funcţie de persoana de la care le avem, de cine le-a deţinut înainte
sau de locul de unde provin. Adesea ne auzim spunând fraze ca:
„Această jachetă a văzut toată lumea cu mine" sau „Cred că am să
pun vaza asta acolo, pare atât de singură pe raftul acela."

Obiectele pot ajunge să ne definească. Dar proiectând atât de
multă identitate asupra posesiunilor noastre, putem să ne trezim trăind
înlr-o de/ordine uriaşă, înconjuraţ i de obiecte pe care nu le folosim
niciodată.

Periodic, am întâlnii clienţi ale căror ezitări de a renunţa la trecut
creaseră un uimitor fenomen de „stratificare" în casele şi birourile
lor. La suprafaţă, locul lor părea incredibil de dezordonat şi de
dezorganizat, aproape de nelocuit . Dar sub stratul superior de
dezordine, exista adesea un sistem organizatoric perfect. Explicaţia
este că acest sistem data dintr-o perioadă mai veche din viaţa lor, la
care nu voiau să renunţe.

Unul dintre cele mai mişcătoare exemple este Suzanne. Ea locuia
într-o clădire înaltă de pe malul vestic al Manhattan-ului. Apartamentul

ei era atât de p l i n de diferite obiecte, încât fusese nevoită să se mute
la un hotel din apropiere. Cutii cu hârtii, cărţi şi reviste acopereau
orice suprafaţă posibilă, incluzând canapeaua şi scaunele, cada şi
aragazul. Rafturi pline cu hainele ei ocupau toată podeaua, ncinai-
rămânând nici un loc în care să te aşezi. Fascinant este că, atunci
când am mutat cutiile pentru a mă uita în dulapuri şi şifoniere, le-am
descoperit atât de ordonate încât păreau scoase dintr-un catalog de
organizare.

Stând de vorbă, am aflat că soţul ei murise cu opt ani în urmă.
Nu avusese niciodată inima să distrugă imaginea vieţii pe care o
avuseseră împreună. Ca rezultat, îşi construise noua viaţă peste cea
veche, depozitând lucrurile achiziţionate de curând pe orice suprafaţă
disponibilă, creând două straturi ale realităţii, în aceeaşi casă.

Situaţia ei era una extremă, dar s-ar putea ca şi tu să treci prin
ceva asemănător. Dacă ai lucruri îngrămădite peste tot, prin casă sau
pe la birou, vezi dacă ceea ce ai prin sertare şi dulapuri nu cumva
marchează o parte mai veche, trecută, a vieţii tale - hârtii din liceu,
de la un alt loc de muncă, haine de diferite măsuri, din diferite
perioade ale vieţii tale.

Nu uita, identitatea ta vine din interior, nu din exterior. Obiectele
ne pot aduce aminte cine suntem sau cine vrem să f im, dar adevărul
se află în noi şi nu dispare. Cea mai mare încercare din viaţa mea a
fost să arunc toate hârtiile pe care le adunasem în cariera mea din
domeniul teatrului, pe care am abandonat-o acum zece ani, pentru a
începe această afacere. Simţeam că acele hârtii erau singura mea
legătură cu acea parte a trecutului meu şi îmi era teamă că dacă le
aruncam aş fi aruncat şi o parte din mine o dată cu el. Dar ocupau
prea mult spaţiu, ceea ce nu îmi puteam permite, în cele din urmă, am
reuşit să le arunc când am înţeles că persoana care abandonase acea
carieră era încă în mine şi că nu aveam nevoie de ele pentru a-mi
aminti cine era acea persoană. Sunt bucuroasă să afirm că acele hârtii
nu îmi lipsesc de loc.

Eliberează spaţiu de depozitare aruncând tot ce e vechi, îţi poţi
păstra toate amintirile despre trecut, fără să păstrezi toate obiectele
de atunci. Dar dacă nu eşti pregătit emoţional să renunţi complet la
aceste lucruri, mută o parte dintre ele într-un loc mai puţin accesibil
— un pod, un beci sau într-un loc în afara casei. Aceast pas intermediar
te va ajuta să recâştigi controlul spaţiului tău până când vei fi pregătit
să renunţi definitiv la ele.



Obstacolul psihologic nr. 10: Nevoia de perfecţiune
Adesea, dezordinea se acumulează pentru că oamenii refuză să se

ocupe de ea până nu au timp să o facă perfect. Prin urmare, nu ajung
niciodată să rezolve problema.

Sharon este director executiv la o companie farmaceutică
importantă, cu un mare număr de angajaţi. Fiind o perfecţionistă,
face parte din comitetul director al mai multor instituţii majore şi
ţine mai multe conferinţe, pe lângă faptul că scrie câteva cărţi şi
multe articole referitoare la domeniul său. Ca rezultat al acestui stil
de muncă activ, se adunau grămadă multe acte, reviste, poştă şi alte .
materiale care ajungeau pe biroul ei şi pentru care nu avea timp.

Când, în cele din urmă, m-a căutat, în biroul său erau puse, una
peste alta, treizeci de cutii cu acte şi dosare. Multe dintre ele conţineau
corespondenţă necitită, mai veche de cinci ani. Dar nu era împăcată cu
gândul de a renunţa la ele, pur şi simplu. S-ar fi simţit o ratată dacă nu
ar fi deschis şi citit fiecare hârtie din acele cutii, lucru pentru care,
bineînţeles, nu avea timp, deoarece muncea prea mult. Nevoia ei de
perfecţiune o obliga întotdeauna să desăvârşească fiecare sarcină ca la
carte, împiedicând-o să devină o persoană organizată şi făcând-o să se
simtă şi mai prost, cu fiecare zi în care acele cutii rămâneau neatinse.

Sharon nu reuşea să se organizeze pentru că nevoia ei de perfecţiune
o împiedica să facă vreun progres. Să facă ceva, oricât de imperfect,
cu toată corespondenţa nesortată ar fi ajutat-o să evite această
acumulare. Dar trebuia să îşi permită să fie „imperfectă", pentru a
ieşi din această stare.

Dacă eşti într-o continuă căutare după soluţia organizatorică
perfectă, fii sigur că nu există. Sunt sute de feluri de organizare, cel
pe care îl alegi e mai puţin important decât faptul că trebuie să te ţii
de el. Dacă nu te poţi hotărî asupra unuia dintre ele, încercă să îl
respecţi şase luni pe cel care îţi place mai mult. Apoi vezi dacă
funcţionează. Dacă da, rămâi la el, chiar dacă apare o versiune mai
nouă. Nu te lăsa aşa de prins în acest proces, încât să nu mai vezi
rezultatele.

***

Identificarea cauzelor reale ale dezordinii, pentru a găsi o soluţie
eficientă, de durată, poate fi una dintre cele mai eliberatoare experienţe
pe care le vei avea citind această carte. Te va scăpa de auto-critica ce
îţi subminează energia chiar înainte de a începe să te organizezi - şi

îţi va permite să începi, plin de speranţe, acesta activitate. Aminteşte-ţi
doar că fiecare eroare practică, realitate externă şi obstacol psihologic
trebuie rezolvate, pentru a susţine un sistem organizatoric.

Ei bine, înarmat cu un nou mod de a privi organizarea şi cu nişte
informaţii mai profunde despre cauzele reale ale dezordinii, eşti
pregătit să înveţi o nouă aptitudine: procesul sigur şi deosebit al
organizării pornite din interior...



Partea a doua
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ANALIZEAZĂ: CUNOAŞTEREA
PROBLEMELOR
„Dacă nu ştii spre ce te îndrepţi,
cum vei şti că ai ajuns?"

Pentru a atinge un scop trebuie să îl defineşti. Adesea, oamenii
trec peste această etapă deoarece nu îşi dau seama cât de importantă
este. Având în vedere că situaţia fiecărui om este unică, este foarte
important să ai o imagine clară a locului în care te afli şi a celui spre
care te îndrepţi înainte de a merge mai departe.

Acest lucru necesită o evaluare a nevoilor personale, astfel încât
să capeţi toate informaţiile existente pentru a-ţi trasa un drum sigur
spre ameliorare.

Fă-ţi o listă cu răspunsuri pe hârtie. Dacă le vezi scrise, negru pe
alb, vei gândi mai clar. Fii sincer cu tine însuţi şi fii concret. Aceste
liste vor deveni instrumentele pe care le vei folosi şi la care te vei
raporta pe tot parcursul procesului tău organizatoric.

Sunt cinci întrebări de bază pentru evaluarea nevoilor:

1. Ce funcţionează?
2. Ce nu funcţionează?
3. Care sunt obiectele cele mai importante pentru tine?
4. De ce vrei să te organizezi?
5. Care este cauza problemelor?

Pentru a avea succes, trebuie să răspunzi la aceste întrebări pentru
fiecare proiect organizatoric pe care îl începi - fie că este vorba de
tot biroul tău, de o cameră din casă sau doar de un dulap.

1. Ce funcţionează?
Unul dintre cele mai bune moduri de a crea un sistem organi-

zatoric pe gustul tău este să începi prin a observa ce funcţionează.



„Ce funcţionează?!", întrebi tu. „Nimic! Viaţa mea e complet
scăpată de sub control. De aceea citesc această carte!"

Priveşte cu mai multă atenţie. Indiferent de gradul de dezordine
în care se află spaţiul tău, îţi garantez că, îngropate sub mormanul de
lucruri, mai există nişte sisteme care funcţionează perfect, pentru
tine.

De exemplu, s-ar putea să ai un sertar în care îţi pui, întotdeauna,
toate chitanţele bancare ori o agendă demodată pe care ştii că te poţi
baza. S-ar putea să existe o cameră în care domneşte ordinea, în
timp ce, în restul casei, este un haos total. Sau biroul tău este organizat,
dar nu şi casa.

Identificarea şi păstrarea a ceea ce funcţionează îţi oferă multe
avantaje, în primul rând, te scuteşte de mult timp şi multă energie
pierdute. Prea des, atunci când oamenii intră în febra organizării,
refac totul de la capăt, chiar şi sistemele care funcţionează destul de
bine, făcând eforturi considerabile în direcţia greşită. Aşa cum se
spune: „Dacă nu-i stricat, nu-1 repara." Nu are rost să demolezi ceva
ce este eficient. Dacă o faci provoci mai mult rău decât bine.

în al doilea rând, dacă, atunci când meriţi, recunoşti că ai făcut
ceva bine îţi creşte încrederea în tine. Dacă poţi organiza un singur
lucru, poţi organiza orice.

în cele din urmă, şi cel mai important, s tudi ind ceea ce
funcţionează - ce îţi place la acele sisteme şi de ce îţi este aşa de uşor
să le păstrezi - afli ce ţi se potriveşte ţie, ca individ, şi ce vrei să
reproduci. Răspunsurile tale devin criteriul organizatoric pentru fiecare
nou sistem creat.

De exemplu, o clientă, pe nume Janet, avea un dulap de haine, care
era, după cum singură spunea, un „dezastru". De regulă, îşi arunca
înăuntru, la întâmplare, hainele, încălţămintea şi gentile, transformând,
în fiecare dimineaţă, îmbrăcatul şi căutatul lucrurilor într-un coşmar
agitat, îi era ruşine de felul în care se purta cu hainele ei scumpe şi de
propria ei lipsă de disciplină.

Interesant, totuşi, am observat că, în mi j locul haosului din
şifonierul ei, exista o singură oază de ordine: un suport pentru curele,
perfect organizat. Purta curele în fiecare zi şi le punea, cu consecvenţă,
la locurile lor, special alese, aranjate şi împărţite pe culori şi pe
stiluri. Am discutat de ce acest sistem funcţiona atât de bine pentru
ea şi, ca să vezi, am găsit câteva motive foarte logice, în primul
rând, suportul avea dimensiunea potrivită pentru câte curele deţinea
ea, astfel încât putea să le aşeze pe toate în ordine, fără să le înghesuie.

în al doilea rând, îi plăcea modelul modern al suportului - o bucată
de lemn foarte lucioasă, cu agăţători rotunde - care se potrivea
simţului ei estetic şi îi crea o stare de bucurie de fiecare dată când îl
folosea. Şi, în al treilea rând, suportul era montat pe interiorul uşi i
de la dulap, care se deschidea spre cameră, astfel încât era cea mai
luminată parte a şifonierului.

înţelegând aceste lucruri, scopul nostru a devenit să facem în aşa
fel ca şi restul dulapului să funcţioneze la fel de bine ca suportul
pentru curele. Ceea ce am şi făcut, numărând şi măsurând cu grijă
obiectele, pentru a fi sigure că vom cumpăra cutiile potrivite,
selectându-le pe cele care să se potrivească simţului ei estetic şi
montând un bec în dulap, pentru a vedea mai bine.

O altă parte a evaluării lucrurilor care funcţionează este cea a
observării zonelor care funcţionează doar parţial, pentru a vedea ce
se poate face în privinţa lor. Adaptându-te obiceiurilor tale, în loc să
începi de la zero şi încercând să te abţii de la ce ţi se pare neobişnuit,
vei reuşi să îţi menţii sistemul mai bine.

Să îţi dau câteva exemple.
Unei cliente îi plăcea să îşi arunce haina, geanta şi poşeta de

îndată ce intra în casă. Problema era că aceste obiecte sfârşeau strânse
într-o grămadă pe podea, deoarece dulapul era la cinci metri mai
încolo, în loc să încercăm să o reeducăm să fie „disciplinată" şi să
meargă cei cinci metri, să deschidă dulapul, să scoată umeraşul etc.,
ne-am adaptat obiceiului ei şi am montat, pe peretele de lângă uşă,
un cuier cu un mic raft, astfel încât să aibă un loc în care să îşi lase
lucrurile, la intrarea în casă.

Alt exemplu Cathy, o mamă cu trei copii, care lucra, îşi îngrămădea
toţi pantofii lângă pat, pentru că acolo îi plăcea ei să se încalţe şi să
se descalţe. Dulapul era în altă cameră, iar ea nu voia să se obosească
să îi ducă până acolo, în loc să o forţăm să capete o nouă deprindere,
am cumpărat un raft pentru pantofi pe care 1-am pus lângă pat, ca ea
să continue să facă ce îi plăcea, fără dezordine.

Mark, un om de afaceri, îşi făcea întotdeauna notiţe într-un
carneţel. Scria tot ce îi venea în minte, inclusiv ce avea de făcut, ce
telefoane avea de dat, idei pentru afacerea lui şi note din timpul
conversaţiilor telefonice. Acest lucru îl ajuta să gândească mai clar.
Dar fiecare pagină avea atât de multe informaţii pe ea, încât nu le
mai putea descifra. Prin urmare, trecea adesea cu vederea date
capitale. Avea cam douăzeci de carneţele pe birou şi le răsfoia cons-
tant, căutând informaţii importante, în loc de a-i cere lui Mark să îşi



schimbe total comportamentul, i-am sugerat să îşi adapteze sistemul
existent, limitându-se la un singur subiect pe pagină. Astfel, el îşi
putea continua deprinderea de a scrie orice, dar toată informaţia era
separată, astfel încât reuşea, cu uşurinţă, să modifice, să citească sau
să clasifice fiecare pagină după subiect.

Studiază-ţi mediul înconjurător pentru a-ţi observa obiceiurile şi
tendinţele. Vezi dacă poţi lucra cu ele în loc să le combaţi. Un sistem
construit în acest fel va fi mult mai uşor de menţinut.

2. Ce nu funcţionează?
Răspunsurile la această întrebare vor arăta ce trebuie să corectezi.

Acesta este unul dintre acele rare momente ale vieţii când ai posibilitatea
să te vaiţi, să te lamentezi şi să te plângi cât vrei. Dă-i drumul. Enumera
absolut tot ce te deranjează. Fii precis şi detaliat, nu te cenzura.

Este important să observi totul acum, pentru a fi sigur că îţi vei
rezolva toate problemele, nu doar câteva. Dacă remediezi doar unele
dintre ele, zonele rămase dezorganizate vor începe, curând, să îţi
contamineze spaţiile proaspăt ordonate, făcând ca, în scurt timp,
întregul sistem să dea greş.

Completează următoarele propoziţii. Dacă ai mai mult de o
variantă pentru fiecare (probabil că aşa va fi) scrie-le pe toate.

• Niciodată nu-mi găsesc .
• Nu am unde să-mi pun .
• Nu am loc pentru .
• M-am săturat .
• Nu pot din cauza dezordinii.
• Irosesc o grămadă de bani pe .
• Dezorganizarea mă face să mă simt .
• Când primesc vizite, eu .

IATĂ CÂTEVA RĂSPUNSURI OBIŞNUITE LA ACESTE FRAZE:

• Niciodată nu-mi găsesc agenda de telefoane, portofelul, cheile,
contractele, fişele, programul, calculatorul, mănuşile.

• Nu am unde să-mi pun scrisorile, ziarele şi revistele, documen-
tele la care lucrez, pantofii, curelele, hârtia pentru cadouri, valizele,
jucăriile.

• Nu am loc pentru a mânca la bucătărie, hainele pe care nu le
port tot timpul, dosare, cărţi, aspirator, haine de iarnă, maşină în garaj.

• M-am săturat să-mi caut tot timpul lucrurile, să uit tot timpul
de întâlniri, să cheltuiesc bani pe lucruri pe care, apoi, să nu le mai
găsesc, să fiu neliniştit, să pierd ocazii, să mă cert cu şeful, nevasta
şi/sau copiii.

• Nu pot să mă concentrez, să fiu eficient, să îmi ating scopurile,
să mă relaxez, să invit oameni la mine acasă, să şterg praful, să ţin
şedinţe la mine în birou, să nu găsesc ceva din cauza dezordinii.

• Irosesc o grămadă de bani pe lucruri cumpărate de două ori,
obiecte care se pierd sau se strică, amenzi întârziate sau dobânzi.

• Dezorganizarea mă face să mă simt nervos, incompetent, jenat,
copleşit, crispat, tras înapoi, scăpat de sub control.

• Când primesc vizite, eu mă scuz pentru cum arată casa, mă
simt jenat, mă sperii, arunc totul în genţi şi dulapuri, mă prefac că
nu sunt acasă şi nu răspund la uşă.

Acum ai o listă completă a tuturor problemelor tale şi o idee
despre cât de mult te costă şi despre cât de mult ar însemna să le
rezolvi.

Lipeşte această listă la vedere, pe peretele camerei în care vei lucra.
Taie problemele pe măsură ce le rezolvi. Astfel, te vei concentra
mai bine pe parcursul procesului de organizare şi vei avea un instru-
ment nemaipomenit pentru a-ţi măsura succesul.

SFATUL PROFESIONISTULUI

„Imaginea completă"

Pentru a face o listă completă de probleme care trebuie rezol-
vate, încearcă să te gândeşti în spaţiul pe care vrei să-l organizezi.
l£/ căpăta răspunsuri mult mai uşor, pentru că vei avea în faţa
ochilor semne ale problemelor tale.

Alternativ, poţi ţine un „jurnal al problemelor", timp de o săptă-
mână. Fă-ţi un carneţel special pentru a nota fiecare lucru care te
deranjează în spaţiul tău. După şapte zile, vei avea o listă completă
cu tot ce trebuie să rezolvi.



3. Care sunt obiectele cele mai importante pentru tine!
Am promis, mai devreme, că organizarea pornită din interior nu se

concentrează pe a scăpa de lucruri, ci pe a identifica ceea ce este im-
portant pentru tine şi pe a găsi locuri pentru acele obiecte. Aceasta este
o abordare mult mai elegantă şi mai practică.

Dacă te detaşezi pentru un moment şi hotărăşti care obiecte sunt
mai importante pentru munca şi pentru viaţa ta, vei obţine indicaţii
nepreţuite pentru procesul de sortare şi de curăţare de mai târziu.
Vei lua mai uşor decizii şi nu vei fi distras sau dezorientat de către
noile, multele „descoperiri" tentante peste care vei da în munca ta de
arheolog.

Este mai uşor să identifici ceea ce este cel mai important pentru
tine dacă gândeşti prin prisma scopurilor tale. Trebuie să le defineşti
în faza de analiză pentru a fi sigur că până la sfârşitul proiectului le
vei fi stabilit câte un loc astfel încât să le poţi găsi repede întotdeauna
şi să poţi realiza ceea ce crezi tu că este important.

Iată câteva exemple pentru a identifica ce este cel mai important
pentru tine:

• „Trebuie să călătoresc pentru afaceri în toate zonele
climaterice, aşa că trebuie să am tot timpul acces la hainele de vară şi
de iarnă."

• „Vreau să le arăt clienţilor că mă gândesc tot timpul la ei, aşa
că am nevoie de un loc în care să ţin tăieturile din ziar şi articolele pe
care vreau să le trimit lor."

• „Vreau să păstrez istoria bogată a familiei mele, aşa că am
nevoie de un loc sigur, dar accesibil, pentru fotografiile de familie,
filme, scrisori şi amintiri."

• „îmi place să cânt după o zi lungă de muncă. Am nevoie de
locuri în care să îmi ţin chitara, penele, partiturile, CD-urile şi casetele
audio."

Nu este întotdeauna uşor să hotărăşti ce este cel mai important
pentru tine. Trăim vremuri complicate, în care există atâtea opţiuni
şi oportunităţi, încât mulţi dintre noi se simt traşi în mii de direcţii
simultan şi întâmpină dificultăţi în a-şi stabili priorităţile.

Pentru a identifica obiectele cele mai importante pentru tine,
defineşte-ţi ceea ce eu numesc „Scopurile Principale". Acestea sunt
cele pe care încerci să le atingi în întreaga ta viaţă ori muncă sau în
spaţiul pe care vrei să îl organizezi în mod special. Cu alte cuvinte, una

peste alta, ce contează cel mai mult pentru tine, care este scopul vieţii
tale, ce îţi aduce cea mai mare bucurie, cea mai mare satisfacţie şi cea
mai mare împlinire'?

O dată ce ai stabilit aceste lucruri, îţi va fi mult mai uşor să
identifici obiectele pe care trebuie să le păstrezi pentru a atinge aceste
scopuri. Vei înţelege şi te vei concentra mai bine dacă, trecând prin
grămada de lucruri, îl vei ridica pe fiecare şi te vei întreba: „Mă va
ajuta în ceea ce mi-am propus?". Dacă răspunsul este afirmativ,
păstrează-1, dacă nu, aruncă-1.

Uneori, ne este greu să vedem ce este cel mai important. S-ar
putea să ştim, în secret, răspunsul, dar să ne simţim nesiguri ori să ne
fie ruşine de dorinţele noa.stre. Nu suntem siguri dacă este bine să
vrem aceste lucruri. S-ar putea să difere de ceea ce îşi doresc colegii,
vecinii sau prietenii noştri. S-ar putea să fim zăpăciţi de ceea ce credem
că „ar trebui" să vrem. Programul din această carte este alcătuit în aşa
fel încât să îţi permită să fii tu însuţi şi să îţi creezi sisteme bazate pe
modul în care gândeşti şi interacţionezi cu viaţa şi cu munca ta. Dacă
te afli în conflict cu tine însuţi, dacă te lupţi cu propriile impulsuri,
spaţiul tău va reflecta această indecizie şi nici o tehnică organizatorică,
din această carte sau din oricare alta, nu va avea efect.

Procesul organizatoric te pune în contact cu ceea ce este cel mai
important pentru tine şi îţi dă posibilitatea, poate pentru prima dată
în viaţă, să urmezi acel ceva. Un client a descris această experienţă
ca „incredibil de purificatoare". Altul a numit-o „eliberatoare", iar
un al treilea a spus „m-a făcut să mă simt de două ori mai bun".

Dacă îţi este greu să alegi ce este esenţial pentru tine, încearcă
aceste exerciţii:

• Foloseşte regula 80-20, care spune că utilizăm aproximativ
20% din ceea ce deţinem. Restul de 80 de procente sunt lucruri pe
care le-am folosit odată, credem că „ar trebui" să le folosim sau că le
vom folosi „la un moment dat". Stabileşte care sunt cele 20 de
procente pe care le foloseşti tot timpul, închipuieşte-ţi că are loc un
incendiu la locul tău de muncă sau acasă şi că ai doar treizeci de
minute pentru a-ţi salva cele mai importante obiecte şi acte. Care ar
fi acestea? Răspunsurile îţi vor spune ce contează cel mai mult pentru
tine.

• Dacă tot ai probleme în a identifica obiectele care se încadrează
în cele 20 de procente, cumpără un pachet cu buline roşii, adezive.



Timp de o lună, lipeşte câte un punct roşu pe fiecare lucru pe care îl
foloseşti, pe fiecare dosar pe care îl deschizi şi pe fiecare obiect de
artă sau bibelou care te binedispune când îl priveşti, în plus, ţine un
jurnal cu fiecare lucru pe care îl cauţi şi nu îl găseşti, în timpul
acestei luni. La sfârşitul acestei perioade, vei şti cu siguranţă ce
obiecte contează cu adevărat, iar curăţenia va fi floare la ureche.

4. De ce vrei să te organizezi?
Acum este timpul să îţi întăreşti motivaţia de a te organiza. Oricum

ai lua-o, organizarea cere timp, efort şi multă concentrare. Oricât de
motivat te-ai simţi acum, cândva, în mijlocul procesului organizatoric,
vei obosi, cu siguranţă, să iei decizii sau vei simţi tentaţia altor
activităţi, înainte să îţi dai seama, vei pleca şi îţi vei lăsa proiectul
organizatoric neterminat. Ştii la ce mă refer. Ţi s-a întâmplat de o
mulţime de ori.

Formulând clar ceea ce te determină să devii organizat înainte de
a începe, atunci când vei atinge limita motivării, îţi vei crea singur
un instrument care să te susţină când situaţia se complică.

Ţine minte că trebuie să fii mânat de propriile motive solide
pentru a deveni organizat. Dacă începi acest proces doar pentru că
nevasta, şeful sau copiii tăi „ordonaţi" ţi-au cerut-o, nu vei ajunge la
final.

De exemplu, directorul unei reviste m-a căutat pentru a-i organiza
birourile angajaţilor din departamentul artistic, pe care el îl considera
jenant de dezordonat. Fiecare masă de lucru era plină până în tavan
cu reviste, tăieturi din ziare, hârtii şi mostre de produse. Totuşi,
angajaţii se simţeau destul de bine organizaţi şi productivi. Ştiau
unde era fiecare lucru şi reuşeau să facă treabă de calitate în acel
mediu, fără să depăşească termenele limită, fapt confirmat şi de şeful
lor. Am recomandat ca, în loc să mă angajeze pe mine, banii să fie
folosiţi pentru cumpărarea unor paravane care să ascundă „dezordinea"
de ochii publicului, pentru simplul motiv că oamenii care nu simt
nevoia de a se organiza (şi motivat, în acest caz) nu vor reuşi să
păstreze nici un sistem nou.

Identifică ce vrei să obţii prin eliminarea definitivă a dezordinii
din viaţa ta. Iată o listă alcătuită din răspunsurile pe care clienţii mei
mi le-au oferit la această întrebare. Ele reflectă scopurile obişnuite
pe care mulţi oameni le au atunci când vor să devină organizaţi.

De ce vreau să mă organizez?

• „Pentru a nu mai pierde atât de mult timp căutând diferite
lucruri."

• „Pentru a fi un exemplu pentru copiii mei."
• „Pentru a nu mă mai simţi copleşit."
• „Pentru a face mai multe într-un timp mai scurt."
• „Pentru a mă folosi mai bine de talentul şi de abilităţile mele."
• „Pentru a-mi creşte încrederea în sine."
• „Pentru a dobândi controlul."
• „Pentru a avea o imagine mai bună în ochii clienţilor, ai colegilor

şi ai prietenilor."
• „Pentru a face mai mulţi bani."
• „Pentru a cheltui mai puţini bani."
• „Pentru a avea mai mult timp pentru ceea ce este cu adevărat

important pentru mine."
• „Pentru a-mi îmbunătăţi relaţiile familiale."
• „Pentru a obţine energie şi relaxare de la spaţiul meu."
• „Pentru a reduce nivelul de stres, de frustrare şi de anxietate."
• „Pentru a-mi pune ordine în gânduri."

După ce ai terminat, lipeşte această „Fişă motivaţională" pe peretele
zonei pe care vrei să o organizezi. La jumătatea procesului organizatoric,
când te vei simţi copleşit şi vei fi uitat de ce ai început, o scurtă privire
îţi va aminti şi te va face să continui.

5. Care este cauza problemelor?
Folosind instrumentele de diagnostic din capitolul 2, identifică

)roblemele care se află în centrul nevoii tale de organizare. Specifică
;e erori tehnice, realităţi externe şi/sau obstacole psihologice sunt la
nijloc, pentru a fi sigur că tratezi problema corectă. Aminteşte-ţi că
iceasta variază de la cameră la cameră, aşa că trebuie să îţi pui aceste
ntrebări pentru fiecare spaţiu în care intervii.

CE FAC ACUM?

Deşi procesul de analiză ia puţin timp în plus faţă de a trece
lirect la treabă, este cea mai mare investiţie pe care o poţi face
icntru a-ţi atinge scopul final: acela de a deveni, în cele din urmă,
u adevărat organizat.



Dacă treci peste vreuna dintre întrebările Analizei, trişezi la alta
sau nu îţi examinezi cinstit situaţia, mai bine laşi această carte de-o
parte. Eforturile tale de a te organiza vor fi în van. Răspunsurile pe
care le dai la cele cinci întrebări ale analizei te vor îndruma spre
strategii care te vor ajuta să abordezi cu succes problema organizării,
indiferent cât de insurmontabilă pare.

Pe de altă parte, dacă eşti gata să te angajezi în această activitate,
continuă să citeşti.

l

STRATEGIA: CREAREA
PLANULUI DE ACŢIUNE

în regulă, cu analiza făcută, ai o idee despre problemele tale
organizatorice şi cauzele lor. Ai scos în evidenţă ceea ce este esenţial
pentru tine şi ştii mai multe despre felul tău de a fi. Ai înţeles cât te
costă dezorganizarea în timp, bani şi fericire şi ce vei obţine din
câştigarea luptei cu dezordinea. Eşti gata să te apuci de treabă, nu?

Dar stai...
în timp ce priveşti mormanele interminabile de dezordine, haosul

„monumental" din faţa ta, o teamă veche, familiară, îşi face apariţia,
iar mintea ta începe să deruleze toate întrebările cunoscute:

„De unde încep?"
„Cât va dura?"
„Cum să fac să păstrez ceea ce voi obţine?"
în timpul etapei de analiză, ai identificat unde te afli. Acum e

momentul să înţelegi spre ce te îndrepţi şi, mai exact, cum vei ajunge
acolo. Pentru asta este nevoie de un plan de acţiune.

Crearea unui plan de acţiune cere foarte puţin timp (cam o oră),
dar, dacă treci peste el, eşti sortit eşecului. Vezi dacă următoarea
situaţie ţi se pare cunoscută.

După cum îţi aminteşti din capitolul 2, am crescut ca un copil
extrem de dezorganizat. Camera mea era aşa de dezordonată încât,
de curând, o prietenă mi-a mărturisit că îi era teamă să mă viziteze,
deoarece, de fiecare dată când o făcea, pierdea câte ceva în acel
haos.

Ca dansatoare şi ca persoană implicată în teatru, adunam totul,
de la costume, recuzită şi ustensile vechi de gătit până la cursuri,
meniuri de la restaurante şi afişe de teatru. Acestea erau comorile
mele.



Dar nu găseam niciodată nimic.
Nu era zi în care să poţi vedea podeaua casei mele. Deşi era o

podea frumoasă - un parchet cu un model turcoaz cu bleu, plin de
viaţă -, pentru care îi implorasem pe părinţi i mei, iar ei mi-1
cumpăraseră, în speranţa că mă va motiva să îmi păstrez camera
ordonată şi accesibilă.

N-au avut noroc. La o zi după ce a fost montat, parchetul era deja
acoperit de lucruri inutile, fără prea multe şanse de a mai fi văzut.

Cam la fiecare şase luni, paharul se umplea şi eram trimisă în
„jungla" mea de la etajul al patrulea, pe durata week-end-ului, cu
ordinele exprese să nu ies de acolo până nu făceam ordine.

Adevărul este că voiam să fiu organizată. Chiar voiam - pentru
că era şi pentru mine aproape la fel de frustrant să am camera atât
de răvăşită, pe cât era şi pentru părinţii mei să o vadă aşa. Groapa
aceea de gunoi era, de fapt, o minunată colecţie de amintiri, proiecte
şi idei. Totuşi, când voiam să fac ceva în privinţa lor, nu ştiam de
unde să încep.

Aşa că serile mele de vineri debutau cu cele mai bune intenţii.
Dar, inspectând dezordinea, rămâneam blocată, neştiind ce să fac.

îmi spuneam că succesul ar fi însemnat eliminarea mizeriei. Aşa
că începeam prin a încerca să pun undeva tot ce era împrăştiat pe jos,
pe birou, pe pat şi pe şifonier, le puneam frumos în sertare, pe rafturi
şi în dulapuri. Hopa... imposibil. Toate locurile mele de depo/.itare
erau deja pline ochi.

Deci, dându-mi seama că trebuia să fac loc, începeam să golesc
toate sertarele şi dulapurile, în încercarea de a mă decide ce „prostii"
aş fi putut arunca.

în timp ce sortam toate acele lucruri, redescopeream comori
pierdute, pe care nu le mai văzusem de când încercasem ultima dată
să-mi fac ordine în cameră.

„O, asta îmi aminteşte de o excursie" sau „Hei, pe asta aş putea-o
folosi, cândva" deveniseră refrene obişnuite, încetinind procesul de
curăţenie - urmate de „Oh, nu, am uitat să trimit scrisoarea asta!"
sau „Au, n-am terminat de făcut eşarfa asta", ceea ce întrerupea
procesul, pentru că încercam să termin pe loc acea sarcină.

înconjurată de comorile mele dezgropate de curând şi incapabilă
să mă despart de ele, îmi revizuiam scopul, propunându-mi ca, cel
puţin, să le împart pe categorii, creând grămezi care să aibă o logică.
Dar, în scurt timp, se strângeau grămezi peste grămezi şi pierdeam
şirul a ceea ce sortasem, a ceea ce nu sortasem sau unde rămăsesem.
Eram, din nou, dezorientată.

Timpul trecea. Noaptea de duminică se apropia cu repeziciune,
în curând, cineva avea să bată la uşă. Părinţii mei, pregătiţi pentru
marea inaugurare! Mă uitam prin cameră şi îmi dădeam seama că,
de fapt, arăta mai rău decât la început. Cuprinsă de panică, strângeam
toate lucrurile şi le îndesam prin dulapuri, sertare şi pe sub pat, fără
ritm şi fără sens.

Venea şi ciocănitul în uşă. Părinţii mei intrau, vedeau parchetul
şi îmi lăudau eforturile. Camera arăta perfect.

Dar eu ştiam mai bine.
Desigur, de a doua zi, parchetul începea iar să dispară, căci

grămezile se formau din nou.
Pierdusem şaisprezece ore de muncă susţinută, fără nici un rezultat

vizibil: mă aştepta un alt maraton al curăţeniei! în şase luni o luam
de la capăt.

Fără îndoială, ca adolescentă aveam dorinţa, timpul jz hotărârea
de a mă organiza.

Deci, ce lipsea?
Nu aveam nici o strategie, asta era. Nu aveam un plan, nici

concentrare, nici o idee despre cum să devin organizată. Lucram
fără un model al succesului, care să mă ghideze şi fără nici un sens al
direcţiei sau al temporizării după care să îmi dozez eforturile. Ca
rezultat, mă aruncam cu capul înainte, mă învârteam ore în şir, fără
rost şi sfârşeam exact de unde începusem. Vă sună cunoscut?

A lucra fără o strategie este ca şi cum ai conduce prin ţară fără
hartă, fără să ştii cum arată destinaţia şi fără să ai idee cât va dura
călătoria. Şansele de a te rătăci sunt mai mari de l 000%!

Acest capitol te va învăţa să urmezi drumul de la haos la ordine
arătându-ţi de unde să începi, cum să îţi planifici călătoria şi cât va
dura până vei ajunge la destinaţie.

Pentru a avea succes în alcătuirea unei strategii, îţi ofer cele două
„arme secrete" ale mele — tehnici pe care te poţi baza pentru a face,
rapid, un plan de acţiune pentru fiecare proiect organizatoric,
indiferent de mărimea lui.

PRIMA ARMĂ SECRETĂ A LUI JULIE:
MODELUL DE ORGANIZARE „GRĂDINIŢĂ"

începe prin a-ţi face o imagine clară a locului spre care te îndrepţi.
Acest lucru presupune să vizualizezi cum vrei să arate spaţiul tău
după ce îl vei fi terminat de organizat.



După cum am mai scris,' organizarea nu înseamnă doar să scapi
de dezordine şi să faci locul să pară „ordonat". Este ceva mult mai
profund. Organizarea înseamnă să îţi modelezi spaţiul în aşa fel încât
să reflecte cine eşti şi ce este important pentru tine şi să îţi aranjezi
lucrurile atât de eficient şi de logic, încât să îţi fie uşor să rămâi
organizat.

Deci, cum ar trebui să arate spaţiul tău?
Din ziua în care mi-am început afacerea, am aranjat fiecare casă,

fiecare birou şi fiecare program pentru toţi clienţii mei după modelul
unei săli de clasă de la grădiniţă. Este arma mea secretă pentru
abordarea oricărui spaţiu, deoarece este simplă şi eficientă,
funcţionează întotdeauna şi reprezintă esenţa organizării pornite din
interior.

Modelul de organizare „Grădiniţă"
Ce îl face funcţional:

1. Camera este împărţită în zone de activitate.
<- 2. Este uşor să te concentrezi pe câte o activitate.

3. Lucrurile sunt depozitate acolo unde sunt folosite.
4. Este plăcut să pui lucrurile la loc - fiecare are locul lui.
5. O listă cu impact vizual cuprinzând ce este important.

Intră în orice sală de clasă din orice grădiniţă din lume şi vei avea
în faţa ochilor modelul perfect de organizare.

în primul rând, camera este împărţită în zone de activitate: Zona
de citit, Zona de îmbrăcat, Zona pentru lucru manual, Zona pentru
muzică şi Zona pentru gustare.

în al doilea rând, este uşor, pentru copil, să se concentreze pe
câte o singură activitate. Fiecare zonă este bine delimitată şi conţine
tot ce este necesar, astfel încât copilul se poate concentra total asupra
a ceea ce face. Nimic altceva nu îi distrage atenţia.

în al treilea rând, tot ce este necesar pentru fiecare activitate se află
la îndemâna copilului, deoarece obiectele sunt depozitate acolo unde
sunt folosite. De exemplu, în cazul în care copilul face lucru manual,
toate creioanele, cariocile, vopselele, pensulele, halatele şi hârtiile
necesare unei lecţii de creativitate sunt adunate într-un singur loc, la
îndemână.

în al patrulea rând, într-o grădiniţă este aproape la fel de amuzant
să pui lucrurile la loc pe cât este să te joci cu ele. Fiecare obiect îşi
are locul bine definit şi etichetat într-o cutie pe măsura lui. Sunt
rafturi pe şine pentru puzzle-uri. Cuburi din lemn pentru foarfece
(vârful în jos, mânerul în sus). Scăunelele şi cuierele au numele
proprietarilor pe ele, poate chiar şi poza. Prin urmare, rareori poţi
vedea o educatoare încercând să îşi dea seama unde să purtă ceva sau
chinuindu-se să îndese cincizeci de pensule într-o cutie pentru
douăzeci şi cinci. Curăţenia se face uşor şi repede. Educatoarea sună
clopoţelul şi, în câteva momente, camera este, din nou, curată lună.

în al cincilea rând, şi cel mai important, oferă indicaţii vizuale
pentru tot ce este important pentru persoanele care stau în acel spaţiu.
Un copil poate intra în această sală de clasă, se uită în jur şi decide ce
să facă şi unde, pe baza unui set de semne bine definit.

Frumuseţea modelului grădiniţei constă în faptul că se poate aplica
oriunde: de la o casă sau un birou întreg până la o singură cameră
sau un dulap. Urmând acest model, îţi vei aranja spaţiul pentru a
avea acces, cu uşurinţă, la orice obiect. Spaţiul va fi atractiv şi plăcut
de folosit şi îţi va permite să te concentrezi pe câte o singură activitate,
împrejurimile îţi vor oferi semne pentru ce ai de făcut, iar când
viaţa se aglomerează şi priorităţile se amestecă, o singură privire
asupra propriului mediu te va ajuta să te concentrezi asupra a ceea ce
eşti şi a ceea ce este important pentru tine.

Hai să vedem cum ar merge modelul grădiniţei într-o bucătărie,
una dintre camerele principale ale casei şi, totodată, una pe care,
probabil, ai aranjat-o, intuitiv, în acest fel.

Zonele comune de activitate dintr-o bucătărie sunt: Pregătirea
hranei, Gătitut, Spălatul vaselor şi Depozitarea vaselor, Depozitarea



hranei, Utilităţi şi Documentele gospodăreşti. Pe măsură ce identifici
fiecare zonă, gândeşte-te ce lucruri îţi trebuie pentru a face acea
activitate şi ce cutii ţi-ar trebui pentru a le aranja.

Cum zona pentru pregătirea hranei este cea în care tai, mărunţeşti,
amesteci şi garniseşti mâncarea înainte de a o găti, cel mai bun loc
pentru aşezarea ei este pe cel mai lung bufet de undeva dintre chiuvetă
şi aragaz sau dintre chiuvetă şi frigider. Dulapurile de deasupra şi de
sub acest blat ar trebui să conţină obiecte folosite la pregătirea hranei,
cum ar fi tocătoare, cuţite, vase pentru amestecat, măsuri, linguri,
electrocasnice, condimente şi folii de plastic.

Fireşte, Zona pentru gătit este cel mai bine poziţionată împrejurul
aragazului. Aici este locul în care să ţii toate oalele şi tigăile, şervetele,
ustensilele pentru copt şi pentru gătit, astfel încât prepararea mâncării
să fie o sarcină uşoară şi la îndemână.

în zonele pentru Spălat şi Depozitat vase ţine farfuriile folosite
zilnic, paharele, platourile, şervetele pentru şters vesela şi detergentul
cât mai aproape de chiuvetă şi de maşina de spălat vase. Astfel este
mai uşor să iei şi să pui la locul lor obiecte din maşina de spălat vase
sau din scurgător, fără să mai faci drumuri prin bucătărie.

Zona utilităţilor - pentru curăţenie serioasă şi pentru întreţinerea
bucătăriei - poate fi sub chiuvetă sau într-un dulap apropiat, pentru
a avea la îndemână toată cantitatea de bureţi, cârpe, mopuri, mături,
pungi de gunoi şi poate chiar şi lucruri pentru animalele de companie.

Zona pentru depozitarea hranei este cea în care se ţine mâncarea
şi este compusă din frigider, şi, dacă eşti norocos, o cămară separată,
în bucătăriile unde nu există cămară, gândcşte-te să păstrezi mâncarea
în dulapuri din preajma frigiderului, pentru ca toată hrana să fie în
acelaşi loc şi să poţi strânge, cu uşurinţă, ingredientele unei mese.

Centrul pentru informaţii gospodăreşti este acea zonă a bucătăriei
unde laşi corespondenţa, de unde dai telefoane, unde ţii cupoanele şi
de unde, uneori, plăteşti facturile. Nu toată lumea îşi ţine actele în
bucătărie. Indiferent unde îţi ţii actele gospodăriei, această zonă este
atât de importantă încât i-am dedicat un întreg capitol. Vezi capitolul
10, „Centrele pentru informaţii gospodăreşti".

Deci, cum transformi haosul actual în modelul meu de organizare
tip „Grădiniţă"? Răspunsul este uşor cât ai zice „peşte". Ai nevoie de
două coli de hârtie pentru acest exerciţiu.

A. Defineşte-ţi zonele
Pentru a vedea de ce zone ai nevoie, ia o coală de hârtie şi împarte-o în

trei coloane, în felul următor:

Modelul „Grădiniţă" al unei bucătării

Activitate Obiecte Mod de depozitare

Pe prima coloană, scrie toate activităţile majore care au loc în
spaţiul pe care îl organizezi. Pe a doua coloană, enumera toate lucrurile
de care ai nevoie pentru a îndeplini fiecare dintre aceste activităţi.
Pe a treia coloană, enumera toate cutiile şi dulapurile pe care le ai
sau care îţi trebuie pentru a depozita obiectele în fiecare zonă. Deja
am văzut zonele pe care le ai într-o bucătărie. Hai să mai dăm câteva
exemple.

într-o sufragerie, activităţile tale pot fi distracţia cu prietenii,
uitatul la televizor, ascultatul muzicii, cititul sau jocurile de cărţi sau



pe tablă, într-un birou, activităţile pot fi lucrul la calculator, folosirea
telefonului, lucrul cu actele şi alcătuirea corespondenţei. Principalele
tale activităţi definesc zonele camerei. Ţine minte că într-o cameră
obişnuită pot avea loc de la trei până la cinci activităţi.

Pe a doua coloană enumera obiectele de care ai nevoie pentru a
îndeplini fiecare activitate. De exemplu, pentru privitul la televizor,
ai nevoie de programul TV, telecomandă şi casete video. Pentru
ascultat muzică, îţi trebuie compact discuri, casete audio, cârpe de
curăţat şi căşti. Pentru citit, ai nevoie de cărţi, reviste, ziare şi, poate,
de ochelarii de citit şi de un creion.

Pentru a treia coloană, vezi ce cutii şi dulapuri ai în acel spaţiu şi
gândeşte-te care s-ar potrivi fiecărei zone de activitate. Fă inventarul
tuturor sertarelor, dulapurilor, dulăpioarelor şi rafturilor disponibile
în acel spaţiu. De exemplu, în sufragerie, s-ar putea să ai câteva
rafturi pentru cărţi, o măsuţă pentru jocuri şi două dulăpioare cu
sertare, în birou, enumera toate fişierele, sertarele, rafturile, şi
dulapurile pe care le ai. Dacă împărţi în zone bucătăria, fă o listă cu
toate dulapurile, dulăpioarele şi bufetele.

în timp ce completezi această coloană, s-ar putea să ţi se pară că
nu ai spaţii pentru depozitare adecvate - sau că nu sunt suficiente -
pentru unele dintre lucrurile care trebuie să-şi găsească un loc. Chiar
şi în acest caz, nu te apuca încă de cumpărături. Probabil că vei
arunca banii pe fereastră. Notează-ţi nevoile anticipate pentru fiecare
zonă, dar nu te preocupa să găseşti soluţii până în faza de Atac, în
care s-ar putea să-ţi dai seama că, până la urmă, deja ai ce îţi trebuie.

Aminteşte-ţi: poţi să fii creativ dacă foloseşti elementele pentru
depozitare în moduri neobişnuite. De exemplu, dacă îţi faci socotelile
în bucătărie, gândeşte-te să îţi ţii hârtiile într-un bufet, în loc de un
fişier obişnuit.

Iată un exemplu de completare a unei fişe pentru planificarea
zonelor din sufragerie:

Activitate Obiecte Mod de depozitare

W Telecomandă Măsuţă pentru televizor
Ghid W Casete video

Muzică CD-uri Măsuţă pentru casetofon
Casete audio (ar putea fi nevoie

de mai mult spaţiu)
Cârpe de curăţat

Căşti

Citit Cărţi 2 dulapuri pentru cărţi
Ziare Ladă pentru ziare şi

reviste
Reviste

Distracţie în Jocuri pe tablă Ar putea fi nevoie de
familie o metodă pentru depozitare

Ustensile pentru
lucru manual
Albume foto

B. Harta locului
Acum, după ce ai stabilit zonele de care ai nevoie, este momentul să

hotărăşti în ce parte a camerei trebuie să fie stabilită fiecare dintre ele.
Pe o a doua foaie de hârtie, desenează o hartă a spaţiului şi schiţează

câteva idei pentru a rearanja camera în aşa fel încât să creezi fiecare
zonă de activitate, incluzând fiecare piesă de mobilier care va fi pusă
în fiecare zonă. Nu trebuie să desenezi Ia scară, cu precizie, dar o riglă
ţi-ar putea fi utilă, pentru a trasa liniile drepte. O ruletă va fi, de
asemenea, folositoare pentru a vedea dacă un obiect anume se va
potrivi într-un anume loc.

în timp ce îţi planifici zonele, nu te simţi îngrădit de poziţia
prizelor. Pentru asta există prelungitoare. Mai târziu, dacă este nevoie,
poţi chema oricând un electrician pentru a-ţi instala prize noi.
Confortul tău, logica şi factorul comoditate - sunt principalele tale
obiective atunci când îţi alegi zonele. Instalaţiile electrice trebuie să
SC adapte/e ideilor tale şi nu invers.

în a determina unde trebuie localizată fiecare zonă, trebuie avute
în vedere câteva lucruri.

în primul rând, încearcă să le construieşti pornind de la obiceiurile
şi preferinţele tale. Vezi unde este mai multă dezordine; astfel îţi vei
da seama unde trebuie să fie anumite zone. De exemplu, dacă ziarele
şi revistele sunt îngrămădite pe podea, lângă canapea, evident, acolo
îţi place să citeşti. Fă în aşa fel încât să îţi fie uşor să le ici şi să le pui
la loc cu minimum de efort, mutând o bibliotecă şi un suport pentru
ziare şi reviste lângă canapea — voilă, ai obţinut instantaneu o Zonă
pentru citit, pe care o vei putea păstra uşor.

Una dintre clientele mele, care lucra de acasă, avea, întotdeauna,
acte şi dosare îngrămădite pe masa din bucătărie. Sătulă de faptul că
nu mai avea unde să mănânce, m-a chemat să o ajut să creeze un
birou în sufragerie. Am observat că masa din bucătărie era aşezată în



locul ei preferat, lângă o fereastră mare, pe care se vedeau nişte
copaci frumoşi, în timp ce zona din sufragerie în care voia să îşi
construiască biroul era privată de lumina naturală şi de decorul care
îi plăceau atât de mult. Am convins-o să îşi aşeze biroul pe peretele
de lângă masa din bucătărie (acolo unde majoritatea oamenilor îşi
ţin dulapul de vase) astfel încât să poată lucra acolo unde îi plăcea,
dar, totuşi, să poată curăţa cu uşurinţă masa.

în al doilea rând, gândeşte-te la relaţia dintre activităţi atunci
când hotărăşti unde să fie poziţionată fiecare zonă. De exemplu, în
sufragerie, ar fi indicat să stabileşti Zona pentru televizor într-un
capăt al camerei şi pe cea de citit, în celălalt, pentru ca diferiţi membri
ai familiei să poată folosi spaţiul în acelaşi timp. Pe de altă parte, s-ar
putea să vrei ca anumite zone să se afle una lângă alta deoarece sunt
legate între ele în mod firesc. De exemplu, într-un birou este comod
ca Zona calculatorului să fie lângă cea a actelor deoarece materialele
dintr-una dintre aceste zone sunt, adesea, folosite împreună cu cele
din cealaltă zonă.

Configuraţiile şi restricţiile arhitectonice ale unei camere sunt
cel de-al treilea element care trebuie luat în calcul, deoarece, uneori,
ele constituie un punct de plecare în amenajarea spaţiului. De exemplu,
atunci când împărţi în zone dormitorul, ar fi bine să creezi o Zonă
pentru îmbrăcat compactă, mutând toate comodele lângă şifonier.
Această aranjare îţi va permite să te îmbraci dimineaţa fără să alergi
de colo-colo prin cameră. Dulapurile încastrate şi cele agăţate pe
pereţi pot influenţa, de asemenea, dispunerea zonelor, însă, dacă
descoperi că desfăşori, în mod constant, o activitate prea departe de
dulapul încastrat în care îţi ţi i lucrurile necesare pentru aceasta, ar
putea fi momentul în care să te gândeşti bine şi să găseşti o altă
destinaţie pentru acel dulap, în concordanţă cu obiceiurile tale.

C. Rearanjarea mobilierului
Dacă dezordinea este prea mare, rearanjarea mobilierului nu va

da roade până când nu faci puţină curăţenie. Dar, dacă poţi, începe
acum să muţi mobila, pentru a da viaţă zonelor de activitate, îţi va
oferi nişte beneficii nemaipomenite. Mai întâi, vei vedea unde se
potriveşte fiecare piesă de mobilier, aşa că vei şti ce modificări să
aduci ideilor tale de amenajare, în al doilea rând, şi cel mai impor-
tant, îţi va oferi un sentiment reconfortant: ai început procesul de
organizare şi deja vezi o schimbare importantă în mediul tău. Această
transformare instantanee te va motiva şi îţi va trezi entuziasmul pentru
n rlnr1^ nrr\r>f»cnl IQ Knn cfârcit (

Pentru a putea muta lucrurile mai uşor, s-ar putea să fie nevoie să
strângi, temporar, în cutii, obiectele îngrămădite pe podea şi pe di-
verse suprafeţe. Uneori, acesta este un avantaj, deoarece, o dată ce
le-ai strâns, este mai uşor să le sortezi. Camera devine, brusc, mai
curată şi mai spaţioasă, şi te poţi ocupa pe rând de fiecare cutie, până
când termini.

Dacă spaţiul tău este prea haotic pentru a începe să muţi mobila,
nu intra în panică; aşteaptă până ajungi la faza de atac, atunci când
vei avea mai multă libertate de mişcare.

A DOUA ARMĂ SECRETĂ A LUI JULIE:
ESTIMEAZĂ DURATA

Una dintre cele mai mari greşeli pe care le fac oamenii referitor
la organizare este că nu sunt realişti în privinţa duratei procesului.
Majoritatea exagerează sau subestimează timpul necesar.

Dacă supraestimezi durata procesului, este foarte probabil să îl
amâni la nesfârşit şi să nu mai începi niciodată. Să spunem că este un
proiect care durează trei zile, dar tu 1-ai estimat la trei l u n i . Acţiunea
va părea de mare anvergură, iar tu vei spune: „Lasă! Nu merită să
mă apuc de asta; nu o să termin niciodată."

Pe de altă parte, dacă îţi spui: „O rezolv sâmbătă dimineaţa,
înainte să merg la plajă", subestimezi foarte mult timpul necesar
aproape oricărui proces de organizare. Te încadrezi în timp, dar,
apoi, văzând lipsa rezultatelor, in L'iuda eforturilor talc, vei renunţa
chiar înainte de f i n a l , mormămd: „Nu merită să mă chinui . E
imposibil."
$: Adevărul este că majoritatea camerelor dintr-o casă necesită, în
feedie, o zi, o zi şi jumătate, pentru a fi organizate. Biroul obişnuit,
pentru o persoană, are nevoie de două - trei zile. Unele spaţii, cum
ar fi băile sau dulapurile mici, ar putea lua câteva ore, în timp ce alte
spaţii, cum ar fi garajele sau birourile foarte aglomerate, ar putea
lua o zi sau două. însă, orice proiect organizatoric poate fi dus la
bun sfârşit. Secretul este că, o dată ce ştii cât va dura activitatea, poţi
să îţi rezervi suficient timp pentru a te asigura că o vei termina.

In Partea a treia a acestei cărţi, îţi voi oferi timpul mediu necesar
pentru fiecare zonă a casei şi a biroului. Aceste indicaţii te vor ajuta
să estimezi cât va dura proiectul, astfel încât să îţi poţi alcătui un
program de lucru eficient.



Stabilirea unui program de lucru presupune să decizi când vei
face treabă şi să î ţ i rezervi t i m p u l pentru aceasta. In alcătuirea
programului de lucru, ţine cont de t impul tău liber, de ceea ce consideri
urgent şi de cât de repede vrei să vezi schimbările. Ba/.ându-te pe ceea
ce te trage înapoi (vezi Capitolul 1), s-ar putea să decizi că ai nevoie
de timp pentru a te adapta transformărilor spaţiului tău şi să alegi să
lucrezi încet, câteva ore pe săptămână, t imp de o lună sau două. Pe
de altă parte, poate vrei să vezi rezultatele pe loc şi să decizi să
lucrezi mult şi să termini în câteva zi le.

Cea mai mare greşeală pe care mul ţ i oameni o fac este să renunţe
la a-şi face un program. „O s-o fac în timpul liber", spun ei. Această
abordare, practic, garantează eşecul, deoarece nu există „timp liber".
Chiar dacă reuşeşti să găseşti aşa ceva, organizarea ar fi prima ta
alegere de a-1 petrece? Nu prea cred.

SFATUL PROFESIONISTULUI

Merită timpul alocat?

în timp ce fe gândeşti dacă merită să pierzi una până la trei zile
pentru organizarea unei camere, hai să vedem cât te costă dezordinea.

• Conform Societăţii Demografice Americane, locuitorii Statelor
Unite pierd nouă milioane de ore pe zi căutând obiecte rătăcite.

• „Wall Street Journal" a arătat că directorul american obişnuit
pierde şase săptămâni pe an pentru a căuta informaţiile rătăcite prin
birourile dezordonate şi prin dosare. (Asta înseamnă o oră pe zi!)

• Profesioniştii în ale curăţeniei spun că renunţarea la dezordinea
excesivă ar reduce munci/e casnice cu 40%, într-o casă obişnuită
(conform Asociaţiei Naţionale a Săpunului şi Detergentului).

• Cumpărăturile „de criză" apărute din cauza dezorganizării pot
costa până la 15-20 de procente din venitul anual - achiziţionarea
în dublu exemplar a obiectelor rătăcite sau stricate, cumpărături
de ultim moment, la supra-preţ şi plata unor dobânzi sau amenzi
inutile pentru diferite facturi.

• Conform Asociaţiei Agenţilor Imobiliar, din Statul New York,
îmbunătăţirile „pentru prima impresie", cum ar fi să faci ordine în
dulapuri, sunt cel mai bun mod de a grăbi vânzarea unei case şi de
a obţine un preţ mai bun.

Arată-ţi angajamentul de a deveni organizat programânclu-ţi
întâlniri cu tine însuţi, pentru a face treabă şi scrie-ţi-le în calendar
cu cerneală care nu se şterge. Apoi respectă acel angajament.

Iată un exemplu de program de lucru eficient făcut pentru
organizarea unei sufragerii în douăsprezece ore*:

,

Atac
1. Sortează
2. Purifică
3. Atribuie un loc
4. Cutii/alte metode

pentru depozitare
5. Echil ibrează

CÂT VA DURA?

Sâmbătă
Sâmbătă
Duminică
Duminică

Zilnic

~1

5 ore
2 ore
1 oră
4 ore

3-5 minute
i

„Hmm. Sortează, Purifică... Ce înseamnă toate astea?", te întrebi.
Aceştia sunt paşii pe care îi vei urma intrând în noua fază a procesului
organizării: Atacul! înarmat cu Analiza şi cu Strategia, eşti gata sa
te lupţi cu grămezile dezordonate şi să devii organizat. Acum, întoarce
pagina şi hai să ne apucăm de treabă...

*,în cng)e/.ă, pe verticala, se ponte ci l i cuvântul Spacc (Spahiu), ( n . t r . )
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ATACUL: TERMINĂ-ŢI TREABA

Felicitări! Ai analizat şi ţi-ai făcut strategia, iar acum eşti pregătit
să te îmbraci lejer, să-ţi sufleci mânecile şi să începi experienţa plină
de satisfacţii a transformării spaţiului tău.

Bineînţeles, chiar şi această etapă presupune o abordare metodică.
Pentru a-ţi aminti paşii fazei de atac, gândeşte-te la cuvântul SPACE
(SPAŢIU).

Acesta se descompune după cum urmează:

1. Sortează
2. Purifică
3. Atribuie un loc
4. Cutii/alte metode

pentru depozitare
5. Echilibrează

Secretul pentru a avea succes cu formula SPAŢIU este să treci
prin fiecare dintre etape şi, cel mai important, să o faci în ordine.
Multe dintre acţiuni s-ar putea să-ţi fie familiare, dar eu cred că, în
trecut, le-ai făcut doar pe unele dintre ele şi că nu le-ai făcut în
ordine. De exemplu, în trecut, când te-ai s imţit pregătit să te
organizezi, probabil că ai început fie cu purificarea („Am să scap de
totate lucrurile nefolositoare") sau cu metodele de depozitare („Mă
duc să cumpăr cutii şi alte obiecte pentru depozitare, pentru a mă
organi/.a"). Făcute în dezordine, aceste activităţi sunt extrem de
ineficiente, deoarece nu ai destule informaţii pentru a lua deciziile
corecte.

Acum, hai să vedem fiecare pas şi cum funcţionează el.

1. SORTEAZĂ

Dacă spaţiul tău este dezorganizat, fără îndoială ai multe obiecte,
cu legătură între ele, împrăştiate în diverse locuri. Nu numai că îţi
este greu să le găseşti, dar nici nu poţi şti exact câte ai. Deci, acum
este momentul să îţi iei la mână tot ceea ce posezi şi să le pui puţin în
ordine.

Este foarte important să pui mâna pe fiecare lucru. Ridică fiecare
articol vestimentar, fiecare hârtie, fiecare obiect şi evaluează-1 indi-
vidual, punându-ţi următoarele întrebări: „îl folosesc? Ţin la ci?
Produce sau mă costă bani? Din ce categorie face parte?"

Nu amâna şi nici nu ignora grămezile mari de lucruri de prin
colţuri sau locurile mai dezordonate, care te intimidează. Sărind
peste ele sau lăsându-le pentru „altă dată" te va împiedica să vezi
lucrurile în ansamblu înainte de a-ţi alcătui sistemul şi va avea ca
rezultat un sentiment nesatisfăcător de nedesăvârşire, care va provoca,"
inevitabil, dezmembrarea sistemului tău.

în timp ce sortezi, concentrează-te pe următoarele idei:

Identifică ce este important pentru tine — concentrează-te asupra
obiectelor pe care, acum, le foloseşti, la care ţii şi/sau care produc
bani, nu asupra celor care au fost importante pentru tine sau care ar
putea fi importante pentru tine la un moment dat. Această sarcină va
fi mai uşor de îndeplinit dacă va fi începută ca un rezultat al
răspunsurilor pe care le-ai dat în faza de Analiză.

Grupează obiectele similare. Pe măsură ce identifici lucrurile
importante pentru tine, pe care vrei să le păstrezi, aşază-le, pe podea
sau pe o altă suprafaţă, în categorii care reflectă asocierile tale şi nu
ale altcuiva. Trebuie să aibă sens doar pentru tine. Acesta este unul
dintre secretele organizării pornite din interior: crearea unui sistem
care să fie intuitiv şi firesc pentru tine, astfel încât să găseşti şi să pui
lucrurile la loc fără să stai prea mult pe gânduri. Gândeşte-te la
mirodenii: de exemplu, unii oameni pun la un loc amestecurile şi
busuiocul, deoarece ei gândesc alfabetic. Alţii s-ar putea să le grupeze
după aromă (oregano cu b u s u i o c u l , maghi ranul şi c imbrul ;
amestecurile cu scorţişoara, cuişoarele, nucşoara şi vanilia). Păstrează,
însă, categoriile cât se poate de restrânse, pentru a ţi Ie aminti cu
uşurinţă şi pentru a avea un număr minim de locuri în care să cauţi
atunci când vei începe, să le atribui câte un loc. De exemplu, dacă te



raportc/.i la aromă, încearcă să împărţi mirodeniile doar în două
categorii: dulce şi picant. In afară de cazul în care eşti un maestru
bucătar şi ai un număr uriaş de condimente, a împărţi mirodeniile
picante în subcategori (ierburi întregi, ierburi mărunţite, arome
italieneşti, chinezeşti şi spaniole etc.) ar fi ucigător, încercarea de a
le pune la loc devenind ameţitoare si consumatoare de timp.

LEGEA LUI JULIE PENTRU REZULTATE VIZIBILE,
SPECTACULOASE

Nimic nu este mai frustrant sau mai descurajant in privinţa
sortării decât să investeşti ore întregi şi efort fără să obţii nici un
rezultat vizibil. Această experienţă este urmarea aplicării unor tehnici
organizatorice proaste, dar care pot fi, cu uşurinţă, îmbunătăţite.
Foloseşte următoarele sfaturi ale unui profesionist în ale organizării,
pentru a fi sigur că vei obţine, de fiecare dată când lucrezi, rezultate
vizibile, spectaculoase. Imaginea progresului tău te va menţine
interesat şi hotărât să continui până la final.

• Atacă mai întâi ceea ce este vizibil, îţi aminteşti acele maratoane
ale curăţeniei, pe care le făceam în adolescenţă? Eu făceam vechea
greşeală de a ataca dezordinea „invizibilă" - lucrurile din dulapuri,
dulăpioare şi sertare - înainte de a mă ocupa de ceea ce era la
vedere. Este un impuls firesc, deoarece ai impresia că trebuie să
faci loc pentru tot ce a rămas pe dinafară. Dar a lucra aşa este o
greşeală, pentru că, în loc să reduci dezordinea, tu o măreşti
instantaneu şi te simţi descurajat de sentimentul că nu avansezi
deloc - ceea ce se şi întâmplă. Mai mult, este foarte probabil ca
mizeria „invizibilă" să fie veche, chiar antică, în timp ce lucrurile
„vizibile" sunt mai active şi mai importante pentru tine.

Foloseşte-ţi explozia iniţială de entuziasm şi de energie pentru
a organiza ceea ce are mai multă însemnătate şi mai mult impact
asupra vieţii tale; lasă dezordinea „invizibilă" pentru mai târziu.

• Sortare-rapidă pentru rezultate rapide. „Sorta rea -rapidă" este
o tactică gândită să te ajute să-ţi pui iute ordine în lucruri, pentru că
nu trebuie să îţi judeci fiecare decizie prin prisma a ce să păstrezi şi a
ce să arunci, fapt care doar încetineşte procesul şi îl face să fie chinuitor.
Nu îţi poţi permite să fii distrus. Trebuie să te concentrezi pe a

indentifica obiectele şi a le categoriza. Dacă te decizi cu uşurinţă
să arunci ceva (şi se va întâmpla de multe ori), foarte bine! Dacă
nu, treci mai departe. (Mai târziu, îţi voi oferi nişte sfaturi despre
cum să iei decizii uşor şi repede.)

Cât despre acele proiecte neterminate, mesaje telefonice la care
nu ai răspuns şi articole necitite, acum nu este timp de ele. Pune
toate treburile neterminate fntr-o cutie sau un dosar pe care să
scrii „Acţiune" şi programează-ţi o întâlnire separată cu tine însuţi,
pentru a te ocupa de ele. Aminteşte-ţi: aceasta este o activitate
de sortare, nu una de recuperare. Dacă te concentrezi asupra
sortării, vei vedea rezultatele mai repede decât ai fi crezut.

• Evită „organizarea în zig-zag". Majoritatea oamenilor fac
greşeala de a-şi risipi eforturile organizatorice, lucrând, în acelaşi
timp, în mai multe camere. Asta numesc eu „organizare în zig-zag",
o metodă care oferă, garantat, rezultate minime în maximum de
timp. începi cu un sertar, în care găseşti o carte care trebuie să stea
în altă parte, te duci la bibliotecă şi descoperi că e aşa de
dezordonată, încât nu ai unde să pui cartea. Aşa că renunţi la sertar
şi te apuci să faci ordine în bibliotecă. Apoi găseşti nişte acte rătăcite
printre cărţi, care ar fi trebuit să fie în dosar. Dar, desigur, dosarele
sunt învălmăşite, aşa că renunţi la sertar şi la bibliotecă şi te apuci
de dosare, înainte să-ţi dai seama, ai început să lucrezi în cinci, şase
zone diferite, nu ai terminat cu nici una şi, disperat, renunţi.

Opusul organizării în zig-zag este să lucrezi, pe rând, în câte o
secţiune. Asta înseamnă să termini cu o cameră înainte de a trece la
alta, iar, în fiecare cameră, să te ocupi de câte o secţiune în parte.
Decide sincer care colţ al camerei vrei să fie punctul de plecare al
eforturilor tale organizatorice şi termină cu acea zonă înainte de a
trece la alta. Dacă descoperi ceva care îşi are locul în altă parte,
pune-l, deocamdată, în faţa uşii pentru a te ocupa de el la sfârşitul
sesiunii organizatorice. Lucrând la câte o secţiune pe rând îţi permite
să vezi progresul de asemenea, îţi oferă locurile fireşti în care să faci
pauză pentru a-ţi recăpăta energia şi hotărârea. Dacă ai nevoie de
odihnă, poţi spune: „în regulă, termin cu colţul ăsta şi apoi beau o
cafea." Când te întorci în cameră, primul lucru pe care îl vezi este
zona frumos aranjată, ceea ce te va încuraja să continui cu
următoarea zonă şi cu următoarea...



2. PURIFICĂ

în această etapă decizi la ce să renunţi şi cum. întotdeauna vei
avea mai multe opţiuni: să arunci, să dai, să vinzi, să pui în altă
parte, să depozitezi, în faza de atac ţine la îndemână cutii marcate
corespunzător, în care să pui lucrurile pe care nu le mai vrei.

Dacă eşti genul de persoană care este traumatizată sau se simte
ameninţată de gândul de a scăpa de lucruri, aminteşte-ţi că nu trebuie
să renunţi la orice chiar acum. Doar organizează totul, pentru a fi
accesibil. După ce ai trăit un timp cu acest sentiment de satisfacţie,
te poţi decide, mai târziu, dacă vrei să mai „uşurezi povara."

Chiar şi cei care sunt pregătiţi să renunţe la lucruri pot considera
această activitate dificilă. Iată câteva sfaturi pentru a face totul mai
uşor:

Unele lucruri vor putea fi aruncate fără probleme (pe acestea le
numesc „nesolicitante"). Sunt obiecte într-o stare atât de proastă şi
atât de lipsite de importanţă, încât nu le-ai putea folosi nici dacă ai
vrea — de exemplu, cuie ruginite, ojă uscată, ziare veci de jumătate
de an. Fiecare capitol al Părţii a treia va include o secţiune „cu
lucruri de aruncat fără probleme", pentru a te ajuta să începi.

în alte cazuri, ar putea fi mai greu de luat o decizie. De exemplu,
după ce le-ai format în procesul de sortare, ai putea constata că
anumite categorii conţin prea multe lucruri . De exemplu, ai
şaisprezece perechi de pantofi de sport, deşi tu nu foloseşti decât
trei. în scopul de a economisi nişte spaţiu de stocare şi de a simplifica
procesul de recuperare, păstrează doar câteva şi pe restul aruncă-le.

S-ar putea, de asemenea, să îţi fie greu să renunţi la anumite
obiecte pentru că tu (sau altcineva) ai dat bani buni pe ele, deşi nu
le-ai folosit niciodată. Poate fi un articol vestimentar cumpărat pe
negândite, o operă de artă care nu îţi mai place, o drăcie pentru
organizare, care nu a funcţionat niciodată sau un cadou pe care 1-ai
primit şi îl mai aveai ori nu ţi-a plăcut. Cum te motivezi pentru a
scăpa de aceste lucruri? Gândeşte-te la ce vei obţine în schimb:

• Spaţiu - pentru toate lucrurile care chiar îţi plac şi le foloseşti.
• Timp - economisit, pentru că nu mai cauţi prin toate lucrurile

nefolositoare pentru a da de ceea ce este cu adevărat important pentru tine.
• Bani - pe care îi pierzi păstrând şi întreţinând acele lucruri.

Scăpând de ele sau vânzându-le, ai putea câştiga nişte bani în plus.

• Satisfacţie - împarte obiectele pe care nu le mai foloseşti. Cu
siguranţă, există oameni cărora le-ar fi folositoare.

Pentru a te decide ce să faci cu lucrurile la care ai renunţat, dar
nu vrei să le arunci, ia în calcul următoarele opţiuni:

• Donează-le. Alege o organizaţie de caritate care înseamnă
ceva pentru tine şi care va veni să le ridice, dacă nu ai timpul sau
mijloacele să le duci la ei.

• Dă-le unui prieten. S-ar putea să te simţi mai bine ştiind că
lucrurile la care ai renunţat vor ajunge la cineva cunoscut căruia i-ar
plăcea să le aibă (un prieten apropiat, o cunoştinţă, un vecin,
proprietarul casei în care stai).

• Vinde-le la consignaţie sau la magazinele de antichităţi.
• Depozitează-le. Ducând lucrurile nefolositoare din casă sau

de la birou în altă parte te va ajuta să trăieşti în ordine fără trauma de
a te despărţi permanent de ele. O dată ce le-ai dus în altă parte, s-ar
putea chiar să îţi fie mai uşor să decizi ce vei păstra.

3. ATRIBUIE UN LOC

Acum este momentul să iei toate obiectele pe care le păstrezi şi să
decizi exact unde, în ce zonă, le vei pune - pe ce raft, în ce sertar, pe
ce parte a patului.

Dacă nu ai reuşit, acum este timpul să muţi mobila pentru a vedea
cum arată zonele create de tine şi dacă toate spaţiile şi metodele tale
pentru depozitare sunt suficiente.

Evită să fii indecis sau inexact în a pune lucrurile undeva, aplicând
regula „Alege unul", prin care atribui fiecărui obiect un loc unic şi
clar. Acesta este secretul „încrederii" în sistemul tău.

Foloseşte următoarele indicaţii în atribuirea locurilor:

• Dimensiunea potrivită. Potriveşte mărimea şi numărul
obiectelor cu dimensiunea locului pentru depozitare pentru a evita
irosirea spaţiului. De exemplu, foloseşte un sertar mic pentru curele
şi unul adânc pentru tricourile cu mânecă lungă.

• Spaţiu cu o singură utilizare. Nu amesteca diferitele categorii
în acelaşi loc pentru depozitare pentru că va fi prea complicat să le
mai găseşti. De exemplu, dacă este posibil, mai degrabă pune tricourile
pe un raft şi pantalonii pe altul, decât să le ţii la un loc.



• Ordine logică. Pune grupurile de obiecte asemănătoare unu!
lângă altul. Din nou, foloseşte propriile tale asocieri, în şifonier, de
exemplu, poţi să îţi ţ i i hainele cu eare mergi la sală şi costumele de
baie pe rafturi apropiate pentru că ambele sunt legate de sport.

• Accesibilitate. Fă în aşa fel încât să îţi fie uşor să găseşti şi să
pui la loc lucrurile pe care le foloseşti frecvent. Pentru aceasta, nu
îngrămădi prea multe în acelaşi sertar şi nu le pune pe rafturi prea
înalte, la care să nu ajungi.

• Siguranţă. Nu pune nimic fragil sau prea greu în locuri înalte.
Te poţi lovi sau poţi strica lucrurile în timp ce încerci să le iei sau să le pui
la loc. Din acelaşi motiv, nu înghesui obiecte fragile prea aproape unul de
altul pe acelaşi raft sau în acelaşi sertar. Dacă ai copii, asigură-te că ţii
lucrurile periculoase în locuri inaccesibile pentru ei.

Punând lucrurile la locurile lor, s-ar putea să descoperi că nu ai
destul spaţiu de depozitare pentru ele. Poţi fie să reevaluezi şi să mai
scapi de nişte obiecte (să renunţi sau să reaşezi acele lucruri de care
nu eşti sigur), fie să măreşti spaţiul de stocare. Adesea există mici
spaţii pentru depozitare care trebuie descoperite şi moduri de a util iza
optim fiecare cent imetru pătrat din i n t e r i o r u l d u l a p u r i l o r ş i
dulăpioarelor. Fiecare capitol din Partea a treia îţi va oferi sfaturi
pentru extinderea spaţiului.

4. METODE PENTRU DEPOZITARE

Diferitele metode pentru depozitare uşurează menţinerea separării
categoriilor de obiecte în spaţiile alocate lor, astfel încât găsirea,
curăţenia şi întreţinerea lor să fie floare la ureche.

Imaginează-ţi un dulăpior de baie, de exemplu. Ai pierdut ore
întregi sortând şi aruncând din ceea ce conţine, iar acum ai lucrurile
puse frumos pe categorii: igienă dentară, săpun, îngrijirea părului,
prim-ajutor şi alte obiecte din hârtie. Daca pui la întâmplare aceste
obiecte pe rafturi, îţi va fi greu să deosebeşti categoriile între ele.
Dar, dacă ţii fiecare grup pe raft, în câte un coş de plastic etichetat,
îţi va fi foarte uşor să le iei şi să le pui la loc. La fel va fi şi curăţatul
rafturilor: scoţi coşuleţelc, ştergi praful şi pui coşurile la loc. încearcă
să faci la fel cu optzeci de sticluţe, borcane şi cutii puse negli jent!

Un alt mare avantaj al depozitării prin diferite metode este că te
ajută să limitezi cât de mult acumulezi în orice categorie; poţi aduna
doar cât îţi permite obiectul în care depozitezi lucrurile.

în cele din urmă, şi cel mai important, alegerea metodelor pentru
depozitare îţi permite să fii creativ şi să te amuzi, alcătuind un sistem
în s t i l u l tău propriu.

RĂMÂI MOTIVAT

Cândva, pe parcurs, se va întâmpla, cu siguranţă, să oboseşti să
iei decizii, să fii plictisit sau atras de alte activităţi. Se întâmplă
tuturor. Oferă-ţi modalităţi prin care să treci peste aceste momente
grele. Alege una sau mai multe dintre următoarele opţiuni:

• Ţine scopurile la vedere. Lipeşte pe un perete răspunsurile
tale la cea de a patra întrebare din Analiză („De ce vreau să devin
organizat?"), în camera în care lucrezi. Când începi să te simţi
copleşit de activitatea în care te-ai băgat, reciteşte-ţi răspunsurile,
pentru a căpăta impulsul de a continua.

• Foloseşte poze de dinainte şi după. Fă o fotografie spaţiului
pe care urmează să îl organizezi şi lipeşte-o pe perete, lângă lista
cu scopuri. Te va încuraja. Apoi, fă o altă fotografie a aceluiaşi
spaţiu, după ce ai terminat şi lipeşte-o lângă cea „de dinainte".
Permite-ţi să te delectezi cu satisfacţia de a fi făcut ceva bine.

• Recompensează-te. Gândeşte-te la activităţile care îţi plac
cel mai mult şi planifică să ţi le oferi ca recompense după atingerea
câte unui prag impus de tine. Apoi, în timp ce munceşti, îţi poţi
spune: „După ce termin cu colţul ăsta, îmi fac rezervări la teatru"
sau „De îndată ce termin cu biroul, ies la o plimbare". Ai grijă, însă,
nu amâna recompensa atunci când îi vine timpul, spunând: „Ah,
sunt în mână. 0 să continuul să muncesc" Onorează pariul făcut cu
tine însuţi şi oferă-ţi ce ţi-ai promis.

• Distrează-te. Dacă muzica îţi dă energia necesară pentru a
munci, atunci alege-ţi din timp nişte CD-uri sau nişte casete au-
dio, ori hotăreşte ce post de radio vei asculta. Fă jocuri cu tine
însuţi, pentru a-ţi păstra motivaţia. Spune: „în regulă, până se
termină melodia asta, termin şi eu cu raftul ăsta de cărţi." Fă câte
un raft pe melodie sau câte o parte a camerei pe CD. Şi nu fi
dezamăgit că nu ai terminat raftul până la finalul melodiei. Dar
temină-l până la sfârşitul următoarei melodii.



• Lucrează cu un prieten. Desigur, suferinţa vrea companie...
dar, te întrebi, cine ar vrea să fie părtaş suferinţa ta? Cazi la învoială
să faci echipă cu un coleg sau cu un prieten care se luptă şi el cu
problema dezorganizării. Lucrând împreună, sarcina va deveni mai
uşoară, mai scurtă şi mai plăcută. \£i avea pe cineva cu care să te
consulţi, care să aibă un punct de vedere obiectiv şi care să te ajute
să îţi păstrezi concentrarea atunci când cazi pradă autocriticii („Cum

de am putut lăsa lucrurile să-mi scape din mână în aşa hal?").
Stabileşte să lucraţi cu schimbul, când la tine când la el, pentru a vă
ajuta unul pe altul, \feti fi uimiţi văzând cât de multe puteţi face
lucrând împreună şi cât de satisfăcătoare va fi această experienţă.

SELECTEAZĂ METODELE POTRIVITE PENTRU DEPOZITARE
Ce să urmăreşti:

• Estetică. Alege cutii şi piese de mobilier care să-ţi placă.
Acestea trebuie să fie plăcute şi să se asorteze cu decorul pe care 1-ai
ales pentru spaţiul tău, fie că este şic, rustic sau ultra-modern.

• Rezistenţă. Nu fi tentat să faci economii. Cutiile şi piesele
de mobilier trebuie să fie destul de rezistente încât să suporte o
utilizare îndelungată. Nu le vei mai folosi dacă se dezmembrează, se
rup sau se şubrezesc.

• Uşurinţă. Cutiile trebuie să fie uşor de mânuit. Dacă ai de
gând să ţii multe lucruri în ele, ia în calcul greutatea lor când vor fi
pline.

• Dimensiune. Asigură-te că se potrivesc numărului de obiecte
pe care vrei să le pui înăuntru, fără să le îngrămădeşti. Lasă şi puţin
spaţiu în plus, dar nu prea mult.

PREGĂTEŞTE-ŢI LISTA DE CUMPĂRĂTURI.
Pentru a evita să faci zeci de drumuri la magazin, fă-ţi un plan

din timp. începe prin a alcătui o listă completă de cumpărături cu
toate cutiile şi piesele de mobilier de care ai nevoie. Eu prefer să îmi
fac l ista de cumpărături pentru fiecare zonă chiar pe planşa cu
împărţirea pe arii, astfel încât, atunci când sunt la magazin (sau
cotrobăi prin pod), să ştiu exact cum vreau să folosesc fiecare
modalitate de depozitare în cazul în care trebuie să găsesc un
înlocuitor.

Pentru a fi sigur că alegi cutiile potrivite, măsoară de şapte ori
înainte de a pleca la cumpărături. Nu este nimic mai enervant, nu mai

vorbim de pierderea de timp şi de bani, decât să constaţi că sistemul de
compartimentare pentru sertar pe care 1-ai cumpărat e cu un centimetru
mai înalt decât sertarul în sine.

• Măsoară înălţimea, lăţimea şi adâncimea (şi numărul)
obiectelor pe care trebuie să le depozitezi pentru a şti ce cutie sau
piesă de mobilier îţi trebuie.

• Măsoară înălţimea, lăţimea şi adâncimea fiecărui spaţiu în care
vor intra cutiile sau piesele de mobilier pentru a şti ce se potriveşte. De
exemplu, măsoară raftul sau sertarul în care trebuie să pui un coş.

• Măsoară cutiile sau piesele de mobilier din magazin pentru a
fi sigur că se potrivesc. Ia cu tine şi o ruletă, ca măsură de siguranţă.
Şi nu uita lista de cumpărături!

Etichetarea
După ce ai aşezat toate cutiile şi piesele de mobilier, este momentul

să le etichetezi. Etichetele nu sunt doar pentru copii. Ele te ajută să
pui lucrurile la locul lor, transformă curăţenia într-o activitate rapidă,
uşoară şi nesolicitantă. Etichetarea este importantă mai ales dacă
împărţi spaţiul cu cineva, pentru a te asigura că lucrurile vor fi puse,
cu regularitate, la locurile lor.

în funcţie de ceea ce etichetezi, poţi alege să o faci într-un mod
vizibil sau mai subtil. De exemplu, dacă o cutie trebuie să intre în
dulăpiorul cu medicamente, un fişier sau un dulap, e de dorit să
etichetezi chiar acea cutie. Dar dacă acea cutie va fi la vedere — pe un
raft, de exemplu — e preferabil să etichetezi marginea raftului sau a
suprafeţei pe care va sta decât cutia în sine.

EXEMPLU DE LISTĂ CU METODE PENTRU DEPOZITARE

Zonă

Citit

W/Muzică

Odihnă

Obiecte

Cărţi: 200

Casete video: 65

Pătură

Depozitare

Corp de
bibliotecă

Cutie necesară

Rafturi
(76x177 cm)

Compartimentare
sertare
Suport pentru CD-uri
(30x*10 cm)

Scrin
{68x53 cm)



Orice metodă ai alege, este foarte important ca etichetele să fie
l izibi le, curate şi atractive şi să se lipească bine. Nimeni, nici măcar
tu, nu va respecta etichetele dacă sunt scrise ca şi cum le-ar fi zgâriat
pisica sau dacă se dezlipesc. Cele mai bune sunt etichetele scrise cu
litere groase, cu negru. Le poţi scrie de mână, dar, cel mai bine,
pentru a fi citite cu uşurinţă, este să foloseşti un calculator sau o
maşină de scris. Fiecare capitol al Părţilor a treia şi a patra îţi va
oferi indicii de etichetare pentru fiecare zonă discutată.

Gata! Ai terminat! Ei, aproape...

5. ECHILIBREAZĂ

Când conduci maşina, nu ţii volanul într-o singură poziţie până
la destinaţie. Prima curbă întâlnită ar provoca un accident. Mai
degrabă observi continuu şi aduci mici ajustări fireşti direcţiei pentru
a echilibra situaţia şi a rnerge, tot timpul, drept.

La fel şi cu organizarea.
Cam la două săptămâni după ce ai terminat, programează-ţi o

întâlnire cu tine însuţi pentru a vedea cât de bine a funcţionat sistemul
tău. Merge totul pe cât de uşor ţi-ai dori? îţi respecţi sistemul? Zonele
şi categoriile stabilite ţi se potrivesc? Există zone neciz.elate pe care
o trecere rapidă în revistă a evaluării nevoilor tale, din Capitolul 3,
să te ajute să le corectezi? Reevaluează-ţi sistemul cam la două
săptămâni o dată, până când eşti complet mulţumit cu el.

O dată ce ai obţinut un sistem care funcţionează total, trebuie să
creezi un program zilnic şi unul periodic de întreţinere, astfel încât
să devină o problemă de rutină. Fă-1 simplu. Dacă acest program de
menţinere durează prea mult şi este prea complex, nu îl vei respecta.

Fă curăţenie şi pune lucrurile la loc la s fârşi tul fiecărei zile.
Indiferent cât de mare ar fi dezordinea făcută peste zi, nu va dura
decât câteva minute să faci ordine, pentru că acum totul are un loc
logic, accesibil şi uşor de identificat. Nu renunţa niciodată la curăţenia
zilnică pentru că dezordinea se va acumula şi va deveni incredibilă
în foarte scurt timp.

Este necesară şi o întreţinere continuă pentru a-ţi menţine sistemul
funcţional. Aceasta implică trucuri şi tehnici de întreţinere simple,
dar foarte eficiente, care pot fi incluse în rutina ta, fără a pierde prea
mult timp. Părţile a treia şi a patra sunt pline de astfel de sfaturi.

în ultimul rând, dar nu şi cel din urmă, „reglajele" periodice sunt
foarte importante, astfel încât sistemul tău să ţină pasul cu orice

schimbare a nevoilor, scopurilor, posesiunilor sau priorităţilor tale.
Programează-ţi întâlniri cu tine însuţi la intervale regulate pentru a
evalua cum funcţionează sistemul, pentru a face ajustările necesare
noilor obiecte achiziţionate, pentru a scăpa de lucrurile vechi, lipsite
de importanţă şi chiar cumpără-ţi unul dintre dispozitivele acelea
atractive pentru organizare la care te tot uitai, pentru a păstra sistemul
distractiv şi atrăgător. Aceste îmbunătăţiri ocazionale te vor împiedica
să te plictiseşti de sistemul tău şi să îl abandonezi. Fiecare capitol al
Părţilor a treia şi a patra include un program recomandat pentru între-
ţinere.

ABILITĂŢI PENTRU o VIAŢĂ ÎNTREAGĂ

Ca şi în alte cazuri, este nevoie de timp pentru a învăţa să fii
organizat. Fireşte că vei face greşeli şi că te vei poticni, încearcă să
nu intri în panică şi să nu te înfurii pe tine. Relaxează-te, rezolvă
erorile şi, pur şi simplu, pune-te, din nou, pe linia de plutire.

O dată ce ai deprins aceste abilităţi, ele vor rămâne tot timpul,
pentru că sunt pentru o viaţă întreagă. Aceasta este cea mai mare
valoare a lor. Le poţi aplica tot timpul, în aproape toate cazurile.

îţi vor oferi un sentiment durabil de securitate, de identitate, de
mândrie şi de pace - o necesitate în lumea actuală, din ce în ce mai
complexă, mai rapidă şi mai schimbătoare.

Acum că ai învăţat procesul prin care să devii organizat pornind
din interior, hai să îl dezvoltăm, punând în practică ceea ce ai învăţat.



Partea a treia

APLICĂ CE
AI ÎNVĂŢAT



CUM SĂ FOLOSEŞTI

ACEASTĂ SECŢIUNE

Fiecare dintre capitolele din Părţile a treia şi a patra îţi arată cum
să aplici sistemul meu imbatabil, după formula Analiză-Strategie-
Atac, în zone specifice din biroul, din casa şi din viaţa ta.

Rezistă tentaţiei de a te arunca asupra acestor capitole fără să fi
citit şi asimilat materialul din Părţile întâi şi a doua, care îţi oferă
contextul în care să aplici sfaturile oferite în aceste capitole practice.
Părţile întâi şi a doua sunt create să îţi schimbe întreaga abordare a
procesului organizatoric, astfel încât să ai, în cele din urmă, succes
în atacarea spaţiilor importante pentru tine.

Fiecare capitol urmează formula mea de Organizare pornită din
interior, începând cu Analiza şi continuând cu Strategia şi cu Atacul.
Decât să explic din nou ce înseamnă fiecare etapă, îţi voi oferi
răspunsuri primite de la clienţii mei (pentru a te face să gândeşti
singur) şi sfaturi specifice fiecărei zone în care lucrezi. Exemplele
nu sunt definitive şi nici nu trebuie urmate întocmai. Singurul lor
scop este să îţi ofere idei pentru ca tu să poţi crea şi menţine un
sistem organizatoric pe gustul tău, care să se potrivească felului tău
fle a gândi, obiceiurilor tale şi lucrurilor importante pentru tine.

STRÂNGE TOT CE AI NEVOIE

înainte de a începe orice proiect organizatoric, este extrem de
util să aduni toate lucrurile de care ai nevoie pentru a-1 pune în
aplicare. Astfel, te vei concentra asupra muncii, pentru că nu va mai
trebui să cauţi ustensilele de curăţat, să te asiguri că ai destui saci de
gunoi sau să reglezi casetofonul care te ajută să îţi vezi de treabă.



Iată lucrurile de care cred eu că ai nevoie:

• Saci de gunoi mari, rezistenţi. Mizeria poate fi grea şi
voluminoasă. Sacii ieftini se vor rupe, provocând frustrare.

• Cutii goale pentru sortarea obiectelor, etichetate după cum
urmează:

De dat - Foloseşte câte o cutie separată pentru fiecare destinaţie
dacă intenţionezi să le dai în mai multe locuri.

în altă parte - Pune aici lucrurile desperecheate pentru a le pune
la locurile lor la finalul sesiunii de organizare.

Trebuie reparat - Foloseşte această cutie pentru a aduna obiectele
pe care vrei să le păstrezi şi care trebuie reparate. Scrie pe cutie un
termen limită, o lună, de exemplu. Dacă în acest timp nu le-ai reparat,
poţi să renunţi la ele.

• Aspirator, cârpă şi spray contra prafului, mătură şi făraş
pentru a curăţa rafturile, sertarele şi spaţiile de podea eliberate
temporar. O oportunitate rară, care nu trebuie ratată.

• O cutie cu dosare mari, maro pentru sortarea hârtiilor.
• Post-it pentru a marca temporar, în timp ce sortezi, grămezile

de obiecte şi grupurile de lucruri.
• Creion şi carneţel pentru a-ţi face notiţe despre diferite acţiuni

care ar trebui făcute în viitor, de care îţi dai seama pe măsură ce
lucrezi.

• Cutii din carton, compartimentate pentru a ţine în ordine
plicurile cu acte sortate şi pentru a depozita hârtiile care trebuie stocate.

• Băuturi răcoritoare şi gustări pentru a preveni deshidratarea
şi pentru a-ţi păstra energia. De asemenea, te scutesc de drumurile la
magazin, care îţi întrerup munca.

în regulă, citeşte în continuare şi hai să ne apucăm de ordine!

Cutie compartimentată -
foarte utilă pentru a pune
diferite dosare temporare,

pentru a stoca actele şi chiar
mai mult (mulţumiri Fellowes

Manufacturing)

6

BIROURI TRADIŢIONALE

ŞI SISTEME DE ÎNDOSARIERE

Termenul „birouri tradiţionale" se referă la birourile private, cu
uşă, din orice firmă din afara casei. Totuşi, acest capitol conţine şi
cele mai detaliate informaţii despre cum să realizezi un sistem uşor
de utilizat pentru aranjarea actelor, astfel încât oricine are un birou
va putea să îl citească.

ANALIZEAZĂ

1. Ce funcţionează?
Exemple:

„Un lucru care merge bine este sistemul meu de facturare şi de
contabilitate. Restul actelor sunt la îndemâna tuturor, dar eu pot
urmări în amănunt fluxul banilor mei."

Proprietar de magazin

„Am un sertar în care ţin copiile tuturor discursurilor mele,
ordonate după dată şi loc. Este uşor să le revăd, ori de câte ori am
nevoie."

Preşedinte al unui consiliu de administraţie

2. Ce nu funcţionează?
Exemple:

„In fiecare dimineaţă mă reped să răspund la telefon, arunc servieta
pe birou, dărâm un teanc de acte, şi mă fac mic de frică atunci când
aud că interlocutorul îmi cere să revăd ceva ce i-am trimis. Ştiu că



hârtia e pe undeva, dar unde? Sunt nevoit să îl păcălesc şi să încep să
o caut. Presiunea zilnică, stresul şi jena îşi spun cuvântul."

Administrator de resurse umane

„Sunt atât de dezorganizat, încât nu pot să mă folosesc de angajaţii
mei. Proiecte importante stau tot timpul pe biroul meu. Asistenta
mea nici măcar nu poate să le ordoneze în locul meu, pentru că nici
unul dintre noi nu înţelegem sistemul meu de aranjare a actelor."

Vice-preşedinte, companie de vânzări şi de marketing

„Lucrez zilnic până la orele opt, nouă seara. Ştiu că asta se întâmplă
din cauză că pierd mult timp căutând prin mormanele de lucruri
pentru a vedea ce trebuie făcut. Ăsta este mormanul pentru azi. Ăsta
este mormanul de ieri. Cele de săptămâna trecută sunt pe podea.
Cele de luna trecută sunt pe comoda de calculator. Mă bazez doar pe
memoria mea pentru a găsi ceea ce caut - şi nu merge întotdeauna!"

Director financiar

„In departamentul meu am proasta reputaţie de a pierde lucrurile.
Nimeni nu îmi dă niciodată nimic fără să facă, mai întâi, o copie.
Din păcate, sunt sigur că sunt reţinuţi şi în a-mi da mai multe
responsabilităţi. Firea mea bine cunoscută îmi sabotează cariera."

Director de publicitate

3. Care sunt lucrurile cele mai importante pentru tine?
Exemple:

• Charlotte M., o avocată în domeniul comerţului internaţional
la o firmă importantă, avea nevoie de spaţiu pentru slujba ei (cazuri),
materiale de cercetare (articole de legislaţie, informări, cărţi de
avocatură şi modele de cazuri), dosare împrumutate din arhiva
principală (pentru a nu le amesteca cu propriile dosare şi pentru a nu
uita să le înapoieze), agende de lucru, articole şi prezentări pe care le
scria pentru propria dezvoltare profesională.

• Joel K., preşedintele unei firme furnizoare de articole de
birotică, avea nevoie de spaţiu pentru listele de preţuri, promoţiile
lunare şi cataloagele cu oferte (pentru negocierea afacerilor); cărţi

de vizită şi ghiduri de vânzări; trei categorii de dosare („Surse de
producţie", „Plan de afaceri" şi „Finanţe personale"); locuri separate
pentru actele transmise către contabil şi către asistentul administrativ.

• Janice Z., director pentru dezvoltare la o organizaţie non-
profit, avea nevoie de spaţiu pentru dosarele cu evenimentele curente;
dosare cu evenimente trecute; o agendă de lucru; publicitate; materiale
pentru corespondenţă şi pentru diferite acţiuni de strângeri de fonduri;
informaţii despre donatori şi cecuri pe care trebuia să le trimită la
bancă.

4. De ce vrei să te organizezi?
Exemple:

• „Obţinerea facilă a informaţiilor în tot biroul."
• „Să fac ordine pentru a da o impresie mai bună clienţilor,

şefilor şi subordonaţilor mei."
• „Să reduc stresul provocat de pierderea informaţiilor."
• „Sa mă ocup de mai multe activităţi şi termene limită cu mai

mare uşurinţă."

5. Care este cauza problemelor?
Acestea sunt cauzele obişnuite ale dezordinii în aceste locuri:

• Stocare necorespunzătoare, în 90% dintre birourile pe care
le-am văzut, comoda pentru calculator este aşezată direct în spatele
mesei de lucru, în timp ce fişierul este în celălalt capăt al camerei,
transformând luarea şi punerea la loc a dosarelor într-o mare bătaie
de cap. Doar schimbând între ele locurile acestor două piese de
mobilier vei putea ţine la îndemână un număr maxim de dosare, iar
şansele de a-ţi păstra masa de lucru ordonată vor creşte cu 500 de
procente!

• Obiecte care nu îşi găsesc locul. Dacă hârtiile stau grămadă
pe biroul tău, este posibil ca tu să nu le fi atribuit niciodată un loc.
Poate din cauză că noi şi noi categorii de acte ajung în biroul tău, iar
tu nu te-ai oprit niciodată din treabă ca să creezi dosare noi pentru
ele. Aşa că se adună pe masă. O altă situaţie des întâlnită este aceea
că fişierele sunt pline cu dosarele predecesorului tău şi nu ai avut
niciodată şansa să le pui în ordine pentru a face loc propriului tău



sistem, în oricare dintre aceste cazuri, dacă nu le atribui un loc,
actele nu vor putea decât să se adune grămadă.

• Viaţa/tehnologia avansează rapid. Adesea, în ritmul rapid
al munci i actuale, oamenii nu au timp să se oprească şi să se
organizeze. Iată o motivaţie obişnuită, venită din partea unui par-
ticipant la un seminar: „Oricât mi-aş dori un birou organizat, îmi
este imposibil să găsesc timpul pentru a o face fără să îmi încarc
programul zilnic de lucru. Este chiar periculos; aş putea depăşi un
termen limită, rămâne în urmă sau pierde o afacere."

• Organizarea este plictisitoare. O mare parte din munca de
organizare a unui birou înseamnă îndosariere, una dintre cele mai
urâte sarcini ale vieţii. Majoritatea oamenilor nici nu se gândeşte să
îşi îmbunătăţească sistemul cu puţin stil şi ingeniozitate. Aşa că
folosesc dosare maro, etichete monotone - totul este plictisitor,
plictisitor, plictisitor. Totuşi, informaţiile din dosare sunt esenţiale
pentru munca ta, iar accesul facil la ele este, adesea, capital pentru
obţinerea succesului, în paginile următoare ale acestui capitol, vei
găsi moduri de a adăuga farmec şi demnitate sistemului tău de
îndosariere pentru a face lucrul zi lnic cu el mai distractiv şi mai
atractiv.

STRATEGIA

PLANIFICĂ-ŢI ZONELE
Iată câteva zone obişnuite într-un birou tradiţional, împreună cu

obiectele şi modurile lor de depozitare.

Activităţi

Acte şi telefoane

Calculator

Obiecte

Dosare
Aqende telefonice

Agendă cu cărţi de vizită
Hârtie, creioane, stilouri

Articole de papetărie
Agrafe de birou

Capsator

Dischete şi CD-uri
Cartuşe pentru imprimantă

Depozitare

2 fişiere
Sertarele biroului

Birou secundar şi
rafturi

Materiale de referinţă

Comunicare

întâlniri

Manuale pentru calculator
Hârtie pentru imprimantă

Cărţi
Reviste

Informări
Ziare

Casete video şi audio
Dosare de referinţă

Cutii Primit/Trimis
interdepar-
tamentală

pentru asistenţi, colegi, şefi

Carneţele.
Creioane

Plante şi obiecte de artă
Diplome

Trofee
Cafea, ceai, zahăr, căni

Rafturi de cărţi

Masa de lucru

Comodă pentru
calculator

SFATURI PENTRU REARANJAREA MOBILIERULUI

• Foloseşte formele „L" şi „U". Creează-ţi propriul centru de
control aranjând piesele de mobilier în forma literelor „L" sau „U",
în principala ta zonă pentru lucrul cu acte/telefoane. Astfel vei avea
maximum de spaţiu de lucru şi de depozitare ocupând cât mai puţin
loc.

• Poziţia mesei de lucru, îţi petreci mult timp în acest loc,
deci ceea ce îţi oferă cel mai mare confort te va face să dai cel mai
mare randament. Preferi să stai cu faţa la fereastră, la uşă, la centrul
camerei sau la perete? Dacă lucrezi împreună cu alţii şi nu poţi închide
uşa biroului, ai prefera să stai cu faţa la ei, încât să fii întotdeauna
deschis şi atent la ce se petrece în jurul tău sau să stai cu spatele la ei
pentru a fi întrerupt cât mai puţin? Fii creativ. Există mai multe
posibilităţi decât crezi.

• Ţine majoritatea dosarelor la îndemână. Cea mai întâlnită
greşeală în majoritatea birourilor pe care le-am văzut este aşezarea



fişierului prea departe de masa de lucru. De aceea se adună teancuri
de hârtii pe birou. Dacă e greu de pus la loc, nu o vei face. Având la
îndemână majoritatea dosarelor, poţi lucra toată ziua cu ele, luându-le
şi punându-le la locul lor, fără efort. Dar dacă ai dosare la care să
aibă acces un asistent fără să te deranjeze, atunci ţine-le lângă uşă.

IDEI PENTRU MĂRIREA SPAŢIULUI

• Vezi dacă poţi convinge compania să îţi înlocuiască fişierul
de perete cu două sertare cu unul cu cinci sertare. In acest fel îţi vei
dubla spaţiul pentru dosare fără să ocupi mai mult din podea.

• Mută-ţi masa de lucru în centrul camerei sau perpendicular
pe perete. Astfel vei elibera spaţiu pentru un fişier în plus sau pentru
o masă de calculator în spatele sau în unghi drept cu biroul tău.

• Mai pune un fişier mic sau un corp de bibliotecă lângă uşa
biroului pentru materialele pe care le împărţi cu asistentul tău. Va
putea intra şi ieşi din birou fără să te deranjeze.

• Aşază-ţi monitorul calculatorului pe un suport în colţul mesei
de lucra pentru a mai elibera din spaţiu.

• Montează agăţători pe spatele uşii biroului pentru haine şi genţi.
• Montează mici cutii pe pereţii de lângă masa ta de lucru pentru

a ţine la îndemână dosare urgente, corespondenţă sortată sau materiale
de care ai nevoie.

• în fişierele de perete, foloseşte despărţitoarele alfabetice din
faţă spre spate, nu din stânga spre dreapta, în acest fel poţi mări
spaţiul de stocare cu până la 15 procente, câştigând încă treizeci de
centimetri pentru dosare.

Fişier de perete cu
sertare

demonstrând
aşezarea din faţă

spre spate în
contrast cu cea de

la stânga la
dreapta (mulţumiri

Meridian Inc.)

Planificarea zonelor pentru dosare
în locul ordinii alfabetice, care, în mod ironic, te poate încurca

uneori, dosarele pot fi şi el aranjate pe zone. într-o aşezare alfabetică,
dosarele cu legătură între ele sunt, adesea, despărţite („Contabilitate"
la litera „C" şi „Taxe" la litera „T", de exemplu). Ordonarea pe
categorii îţi permite să grupezi dosarele asemănătoare şi să creezi
zone de „activităţi" înăuntrul fişierelor tale. Gândeşte-te să îţi sortezi
actele pe grupe, care să reflecte pr incipale le categorii sau
responsabilităţi ale muncii tale. Iată câteva exemple ale modurilor în
care clienţii mei şi-au aranjat dosarele pe zone, pentru a avea repere
vizuale ale activităţilor şi responsabilităţilor muncii lor.

Consilier pentru orientare profesională

Clienţi - Firme
Persoane particulare

Materiale pentru teste
Articole de interes
Prezentări

Agent publicitar la o editură

Mai întâi şi-a sortat actele astfel:

Autor (manuscris, şpalturi, programul apariţiilor, materiale publici-
tare şi fotografii)

Apoi şi-a grupat proiectele astfel:

Perioadă (Feb. - Mai; Iunie - Sept; Oct - lan.)

Ţine minte că, adesea, este bine să îţi faci această planificare
mai întâi pe hârtie (Strategie). De asemenea, este recomandat să îţi
sortezi toate actele înainte de a lua o decizie definitivă în privinţa
categoriilor, în cele din urmă, cel mai bine este să te limitezi la 3-5
categorii clare. Dacă sunt mai multe nu ţi le vei aminti. Totuşi, dacă
actele se împart în mai multe categorii, iată cum a rezolvat problema
un director financiar isteţ.



Director financiar la o companie de vânzări

Probleme externe
Proprietari de clădiri
Producători
Consultanţi profesionişti

Probleme interne
Resurse umane
Finanţe
Planificare

ESTIMEAZĂ DURATA
Mai jos este timpul estimat pentru organizarea unui birou

tradiţional:

1
CÂT VA DURA? |

1
Atac |
1. Sortează 16 ore i
2. Purifică 1 oră ,
3. Atribuie un loc 1 oră
4. Cutii/alte metode 6 ore . . '

pentru depozitare 1
5. Echilibrează 10 minute zilnic |

i

ATAC

1. SORTEAZĂ

„Sortarea mă înspăimânta, deoarece ştiam că mă voi confrunta
cu toată dezordinea mea - termenele depăşite, oportunităţile ratate,
contactele pierdute. Şi totul eere multă concentrare şi efort intelectual.
Să iei atâtea decizii este istovitor. Totuşi, o dată ce ne-am apucat de
treabă, am descoperit că procesul de a scăpa de toate semnele fostelor
mele eşecuri este incredibil de eliberator. Trecând prin toate acele
grămezi mi-a devenit din ce în ce mai clar ce este important pentru

mine acum şi pe ce vreau să îmi concentre/ energiile în viitor. Am
reuşit să o iau de la început, de această dată având un sistem organizat,
care să reflecte ceea ce contează cu adevărat pentru mine."

Janet R., Director de marketing

Iată câteva sugestii pentru cum să îţi împărţi lucrurile din birou
în categorii:

Moduri de a sorta lucrurile din birou

Scris (articole de papetărie, carneţele, cărţi de vizită, plicuri, tim-
bre)

Calculator (manuale, dischete, CD-uri, cartuşe şi hârtie pentru
imprimantă, accesorii pentru laptop)

Activităţi bancare (extrase de cont, carnet de cecuri, cecuri care
trebuie încasate)

Telefon (Rolodex, agendă de telefoane, cărţi de telefoane, căşti)
Obiecte de birou (creioane, stilouri, capsator, agrafe de birou,

bandă adezivă)
Echipament de birou (etichete, aparat foto, proiector, reportofon)

Moduri de a sorta documentele

In afară de cazul în care sistemul tău de îndosariere este eficient
în proporţie de 75%, îţi recomand să îl refaci de la zero. Este un
mod mai rapid şi mai îngrijit de a lucra, iar când vei termina, vei
începe o viaţă nouă.

Pentru a face acest lucru, vei avea nevoie de o sută de dosare
mari, din carton maro, un creion, una sau mai mul te cut i i
compartimentate şi grămada ta de hârtii. Ia la mână fiecare morman,
ridică fiecare coală şi întreabă-te: „Ce e asta?",,,De ce o mai păstrez?"
şi „în ce circumstanţe aş mai avea nevoie de ea?". Scrie primul
cuvânt care îţi vine în minte pe un dosar, pune hârtia înăuntru şi
treci la următoarea.

Pune plicurile pline pe podea, în cutiile compartimentate, pentru
a crea punctul de plecare al sistemului tău nou-nouţ. Dacă într-una
dintre grămezi, găseşti un document pentru care există deja un dosar



într-unul dintre f iş iere, scoate dosarul, pune hârtia în el şi inte-
grează-1 direct în noul sistem la care lucrezi. Vechiul dosar tocmai
şi-a justif icat existenţa. Muncind în acest fel, vei descoperi care
dintre dosarele din vechiul tău sistem sunt ut i le şi care nu îşi mai
au rostul - vor fi cele rămase în sertare la sfârşitul procesului de
sortare.

DENUMIREA DOSARELOR
Cum alegi acum un titlu care să îşi păstreze semnificaţia şi mai

târziu? Iată câteva sfaturi:

• Compune titluri simple şi categorii clare. Secretul pentru a
găsi repede ceva este să ai cât mai puţine locuri în care să cauţi.
Există de vânzare produse care te vor ajuta să împărţi şi să organizezi
conţinutul dosarelor (sunt numite despărţitoare auto-adezive, despre
care voi vorbi la metode de depozitare.)

• Denumeşte dosarele pentru a le găsi, nu pentru a le stoca.
Cu alte cuvinte, alege numele dosarelor în funcţie de locul în care
le-ai căuta dacă ai avea nevoie de ele. Adesea, acesta este subiectul
şi nu sursa. De exemplu, dacă dai peste un articol din „Wall Street
Journal" despre asigurările de studii, este mai bine să o pui la
„Planificare financiară" decât la „Wall Street Journal" sau la „Tăieturi
din ziare". Dacă păstrezi broşura unui seminar despre computere,
decide-te dacă vrei să i-o dai cuiva sau dacă intenţionezi să participi
chiar tu la acel seminar ori dacă vrei să o foloseşti ca pe un model
pentru crearea unei broşuri proprii. Apoi pune-o în dosarul potrivit.

• Foloseşte titluri pentru a grupa dosare similare. De
exemplu, poţi face o secţiune numită „Vânzări" care să conţină dosare
diferite, cum ar fi „Vânzări - Interne", „Vânzări - Internaţionale",
„Vânzări - Proiecte" sau „Vânzări - Contracte noi".

• Foloseşte titluri care să te incite la acţiune. In loc de a
pune t i t lur i pasive, cum ar fi „Facturi de completat", „Facturi
scadente" şi „Scrisori la care trebuie răspuns", încearcă titluri orien-
tate pe acţiune, greu de ignorat, cum ar fi „Fă factura", „Plăteşte
facturile" şi „Spune mulţumesc".

• Foloseşte titluri care să ţi se potrivească. Limbajul are multe
funcţii; poate fi o barieră sau o poartă spre informaţia pe care o
deţii. Vezi dacă aceste substituiri îţi schimbă perspectiva asupra
dosarelor şi a frecvenţei cu care le foloseşti.

Titlu pasiv Titlu activ

Dezvoltarea afacerii Invocarea ploii
Plan financiar Bogăţie

Articole interesante Oameni fascinanţi

REEVALUEAZĂ
După ce ai terminat, mai verifică o dată dosarele pe care le-ai

alcătuit şi fă ajustările necesare pentru a obţine un sistem simplu.
Iată cele trei lucruri principale pe care trebuie să le verif ici :

• Titlurile dosarelor, înseamnă ceva pentru tine? Sunt active?
Te fac să te uiţi înăuntru? Ai mai multe dosare cu acelaşi nume?
Dacă da, uneşte-le, alege un titlu şi păstrează-1. De exemplu, unul
dintre cl ienţi i mei ajunsese să aibă un dosar numit „Numere de
telefon", altul, „De trecut în agendă" şi un al treilea intitulat „Contacte
posibile". De fapt, toate aveau acelaşi subiect.

• Grosimea dosarelor. De exemplu, dacă ai creat un dosar numit
„Societăţi de schimb", care, la f inal, este imens, s-ar putea să vrei să
îl desparţi în mai multe dosare, pentru fiecare societate. Pe de altă
parte, dacă ai câteva dosare cu câte o coală, două înăuntru, contopeşte-
le. Cu cât trebuie să cauţi în mai puţine dosare pentru a găsi un act,
cu atât mai bine.

• Categorii. Dacă ai prea multe teancuri de dosare, e posibil să
ai prea multe categorii. Vezi dacă Ic poţi grupa în categorii mai largi
- trei, maxim c inci . Dacă ai mai multe, îţi va fi prea greu să ţi le
aminteşti şi, de obicei, înseamnă că sistemul este prea complex.
Păstrează-1 simplu. Iată câteva categorii alcătuite de clienţii mei:

Vânzători
Personal
Planificare & Confidenţial
Proiecte externe

Director financiar al unei corporaţii

Subiecte
Surse
Formulare administrative

Reporter de investigaţii



Clienţi
Administrativ
Marketing
Date financiare
Financiar

Proprietar de afacere

Rapoarte din partea comitetului director şi programe
Planificarea călătoriilor
Formulare
Corespondenţă

Asistent administrativ

2. PURIFICĂ
Birourile noastre sunt zilnic potopite de hârtii, iar 80% din ceea

ce este îndosariat este inutil. Gândeşte-te la costul fişierelor folosite
pentru toate aceste acte, la preţul pe metru pătrat pe care toate fişierele
îl ocupă şi vei înţelege cât de scumpă poate fi păstrarea lucrurilor
nefolositoare.

Iată câteva sfaturi despre cum să controlezi volumul documentelor
păstrate:

1. Cere contabilului, juristului sau directorului departamentului
indicaţii despre actele contabile sau juridice. Dacă, din motive le-
gale, trebuie să păstrezi anumite documente, stochează-le.

2. Păstrează doar „informaţia principală", acele materiale pe care
chiar le foloseşti. Pentru a decide ce este şi ce nu este informaţie
principală, pune-ţi următoarele întrebări pentru fiecare hârtie. Un
„Da" înseamnă că poţi să o păstrezi, un „Nu", că poţi să o arunci.

. Această hârtie are legătură cu activităţile principale ale muncii
mele?

• Mă va ajuta să finalizez proiectul la care lucrez acum?
• Documentul acesta reprezintă o oportunitate viabilă de afaceri?
• Am nevoie regulat de acest act?
• Mă va ajuta această hârtie să fac bani?
• Am timpul necesar să mă ocup de acest document?
• Mă obligă legea să păstrez acest act?
• S-ar schimba viaţa/munca mea dacă nu aş mai avea această

hârtie?

3. Dacă ai fişierele pline cu hârtii peste care nu te-ai uitat în
ultimul an, strânge-le în cutii şi pune-le în altă parte, pentru a face
loc noului tău sistem. Scrie pe cutiile acestea o dată, peste vreo trei
luni, în care să le scoţi şi să le sortezi. Până atunci te vei fi obişnuit
cu noul sistem şi procesul se va desfăşura mult mai repede.

LISTA LUI JULIE cu LUCRURI DE ARUNCAT

• Anunţuri despre produse. Reclame şi scrisori despre
programe pentru calculator, cataloage cu produse etc. Dacă nu eşti
pregătit să cumperi pe loc, poţi să le arunci. Bazele de date pentru
corespondenţă sunt o formă de nemurire, nu eşti scos niciodată de pe
ele. Orice noi anunţuri îţi vor fi trimise, cu siguranţă, iar când vei fi
pregătit să cumperi, o vei face după cea mai nouă informare.

• Reviste .vechi, materiale şi literatură de specialitate. Dacă
nu le-ai mai folosit în ult imul an, aruncă-le, deoarece probabil că
informaţia a expirat. In plus, informaţii noi sau actualizate despre
orice apar mai repede decât pot eu să scriu această frază. A scăpa de
aceste lucruri poate fi chiar purificator; în plus, vei recupera
instantaneu un spaţiu imens pentru depozitare şi mişcare.

• Materiale de cercetare şi literatură de specialitate vechi.
Aceste obiecte sunt voluminoase; ocupă o grămadă de loc şi, în plus,
cei mai mulţi dintre noi nu le mai folosesc. Pentru a economisi
spaţiul liber, repetă-ţi: „Păstrează sursa, aruncă hârtia." întreţine în
agendă o listă cu surse (actuale şi posibile) aranjate pe subiecte.
Dacă mai ai nevoie vreodată de acele materiale, îţi poţi contacta
sursa şi obţine versiunea cea mai nouă.

• Documente în dublu exemplar, în general, nu este nevoie
să păstrăm mai mult de două copii ale unui document. Păstrează
originalul într-o mapă de plastic pentru a nu-1 pierde şi, dacă trebuie,
păstrează la îndemână o copie pentru a o folosi cu uşurinţă.

• Ciorne ale unor scrisori şi oferte. Păstrează doar versiunea
finală. Renunţă la celelalte; până la urmă, ele conţin lucruri pe care
ai decis să nu le foloseşti.

• Obiecte. Scapă de obiectele voluminoase, care ocupă loc şi
care nu îţi mai trebuie. Păstrează-ţi sertarele şi dulapurile aerisite şi
ordonate pentru a observa cu uşurinţă dacă ţi se termină consumabilele,
înainte de a ajunge la o criză. Lipeşte o listă cu lucrurile necesare în
interiorul sertarului sau pe uşa dulăpiorului pentru a-ţi aminti de ele.



LEGEA REZULTATELOR VIZIBILE, SPECTACULOASE

Evită aceste capcane obişnuite:

Citeşti totul. A, ce să fad cu toate acele articole pe care le-ai
păstrat şi cu publicaţiile pe care nu ai reuşit să le citeşti? Cum să te
decizi dacă să le păstrezi sau nu când tu nu ştii despre ce vorbesc?
în timp ce le răsfoieşti, conţinutul lor îţi atrage din nou atenţia;
cedezi şi începi să citeşti, în curând, orele au trecut, iar tu te simţi
deznădăjduit deoarece nu ai făcut nimic. Concentrează-te pe a
identifica, în mare, ce conţin şi pune-le într-un dosar, aranjate pe
subiecte. Dacă ai multe scrisori de informare sau reviste pe care nu
vrei să le arunci până nu le citeşti, pune-le într-un coş special pentru
ziare sau într-un teanc separat şi programează-ţi un moment anume
din viitor pentru a le citi. Ţine câteva dintre ele pe un raft de lângă
uşa biroului, în drum spre casă sau în pauza de masă ia una sau două
pentru a le citi. Acum nu trebuie să faci altceva decât să sortezi.

Rezolvarea „incertitudinilor". Dacă dai peste o reclamă mai veche
la o firmă de turism, pe care eziţi să o arunci deoarece te interesează
călătoriile, fă un dosar intitulat „Călătorii" şi pune broşura acolo,
în final, dacă sistemul de îndosariere îţi permite să le găseşti repede
şi uşor, este mai puţin important dacă unele dintre hârtii sunt în
plus. Cel puţin, acum toate lucrurile legate de călătorii sunt la un
loc, iar tu poţi oricând, în viitor, să sortezi conţinutul dosarului.

3. ATRIBUIE UN LOC

• Dacă ai destul spaţiu în fişierul de lângă scaunul de la birou,
trebuie să fie destul de uşor să iei decizii în privinţa poziţionării
categoriilor, în acest caz, pune fiecare grup de dosare într-un sertar
separat, chiar dacă nu îl umpli. Astfel, îţi va fi cel mai uşor să le
găseşti. De exemplu, pune dosarele financiare în sertarul de sus, cele
personale, în cel de la mijloc, iar pe cele administrative, jos.

• Dacă spaţiul din sertare este limitat, poţi pune două sau trei
categorii mai mici într-un singur sertar, separându-le în interior prin
locaţie (de exemplu, în faţă, la mijloc, în spate).

• Dacă fişierele sunt parte integrantă a mesei de lucru, foloseşte-le
pentru dosarele confidenţiale, zilnice sau personale.

• Dacă ai dosare la care vrei să aibă acces şi asistentul tău fără
să te deranjeze, pune-le aproape de uşă.

• Trimite dosarele pe care nu le foloseşti regulat, dar la care
vrei să ai acces ocazional, în fişierul asistentului sau în zona centrală
de depozitare.

• Atribuie locuri şi obiectelor din birou. Rezervă un sertar pentru
cele necesare activităţilor bancare, un altul, pentru papetărie, iar în
altul pune creioane, hârtie, agrafe şi foarfece.

• Sertarul cel mai apropiat de telefon rezervă-1 pentru agende
şi cărţi de telefon.

Creează un index al dosarelor.
După ce ai hotărît categoriile şi titlurile dosarelor, fă un index

simplu, de o pagină, pentru a-ţi aminti unde este locul fiecăruia şi de
ce. Acesta este un instrument nepreţuit dacă ai fost inconsecvent în
felul în care ţi-ai împărţit şi denumit dosarele. Te face să te ţii de ce
ai stabilit, uşurând căutarea lor. Când eşti nesigur unde ar putea fi o
hârtie, o privire aruncată acestui index te va ajuta mai mult decât să
scotoceşti într-un sertar întreg.

Model de index al dosarelor

Administrativ (Albastru)

Asocieri - alfabetic
Cărţi/Casete
Plan de afaceri
Documente de afaceri
Clase
Tăieturi din ziare
Consultanţi - alfabetic
Contracte
Formulare
Logo
Noi idei de afaceri
Furnizori de articole de papetărie

Vânzări/Marketing (Auriu)

Reclame
Articole scrise
Idei
Cupoane pentru premii
Directive - pe industrii
Listă de corespondenţă
Reţea
Scrisori de informare
Idei de publicitate
Tăieturi din presă
Studii şi statistici
Discursuri



Financiar (Vferde) Personal (mov) .

Conturi bancare - alfabetic Aplicaţii - Noi
Buget Aplicaţii - Respinse
Cărţi de credit - alfabetic Angajaţi - alfabetic
Asigurări de sănătate Oferte locuri de muncă
Informaţii despre investiţii Cartele de ponta]
Impozite - anul curent Materiale de pregătire
Impozite - anii trecuţi

Facturi şi chitanţe plătite - îndosariate după lună, într-un
fişier separat.

Pentru siguranţă şi pentru accesibilitate, ţine o copie a acestui
index într-o mapă de plastic prinsă în faţa fişierului. Dacă şi alţii
folosesc sistemul tău de dosare, dă-le şi lor o copie.

SFATUL PROFESIONISTULUI

Păstrează o copie a indexului într-un plic intitulat „Dosare", în
servietă, împreună cu un Post-it. Când se adună acte şi articole poţi
să le compari cu indexul şi să lipeşti câte un bileţel pe ele, indicând
în ce categorie intră. Când ajungi înapoi la birou, îndosarierea acelor
hârtii va fi o treabă uşoară pentru tine sau orice alt subaltern.

4. DEPOZITEAZĂ

în această etapă adaugi ceva stil, creativitate şi strălucire
sistemului tău de dosare. Dar fii atent: scopul următoarelor tehnici
de depozitare nu este doar să facă amuzantă o activitate altfel
plictisitoare (deşi se va întâmpla şi asta, cu siguranţă). Aceste sugestii
pentru organizarea dosarelor vor adăuga multă claritate sistemului
tău, ceea ce va mări viteza cu care accesezi informaţiile. Foloseşte
următoarele tehnici de depozitare, pentru a crea un sistem pjăcut de
încredere.

• Codul culorilor, în locul dosarelor simple, din carton maro,
investeşte în dosare colorate atractiv şi atribuie fiecărei categorii din
sistemul tău o culoare, care să reflecte conţinutul ei. De exemplu,
dosarele financiare, ar putea fi verzi (culoarea banilor); dosarele de
personal ar putea fi mov (culoarea inimii); dosarele de marketing ar
putea fi roşii (pentru a atrage atenţia). Notă: eu prefer dosarele
colorate, cu etichete albe, în locul celor maro, cu etichete colorate.
Dosarele colorate sunt mai amuzante şi mai atractive şi, în plus, pot
fi identificate de la distanţă.

• Foloseşte dosare de calitate. Cumpără, cu o mică diferenţă de
bani, dosare dintr-un carton mai gros. Acestea au marginile întărite,
ceea ce le face mai durabile decât pe cele simple, în plus, nu se îndoaie
pe la colţuri în fişiere, par importante şi sunt plăcute la atingere,
conferind demnitatea potrivită informaţiilor pe care le conţin.

• Etichetează clar. Din anumite motive, etichetele făcute cu
anumite aparate (calculator, maşină de scris etc.) au mai multă
autorizate decât cele scrise repede de mână, cu creionul. Prin urmare,
ai tendinţa să respecţi mai mult titlurile tipărite. Fă-ţi timp să creezi
etichete frumoase, scrise de mână sau la maşină, cu litere foarte
clare, elegante, făcute cu o carioca de grosime medie şi vei vedea
diferenţa. Foloseşte întotdeauna corpuri de literă groase, negre şi
etichete albe, pentru a fi cât mai uşor de citit.

Cutiile pentru arhivare
sunt foarte bune

pentru a stoca
documentele
voluminoase
(din partea

EsseltePendaflex
Corporation)

• Foloseşte dosarele suspendate. Fundalul negru face ca
dosarele colorate să iasă în evidenţă şi, când le iei, biblioraftul rămâne
în sertar, marcând, în mod convenabil, locul.



• Foloseşte dosarele suspendate cu burduf pentru a grupa
dosarele din aceeaşi categorie. Dosarele suspendate cu burduf au
un fund mai lat decât cele obişnuite şi pot ţine mai multe grupuri
mari de h â r t i i , fără să le înghesui. De exemplu, eu ţin cinei dosare cu
legătură între ele într-un dosar cu burduf, de 5 centimetri lăţime,
numit „Asocieri". Dintr-o privire, pol vedea toate grupurile de care
mă ocup şi dacă le dau atenţie în mod egal.

• Foloseşte îndosarierea în linie dreaptă. Mulţi dintre noi am
fost învăţaţi să alternăm poziţi i le etichetelor dosarelor: stânga, centru,
dreapta, stânga, centru, dreapta. Această abordare are două
inconveniente: (1) în momentul în care ai adăugat sau ai eliminat un
dosar, ai stricat ordinea şi, în consecinţă, începi să te întrebi ce s-ar
putea ascunde în spatele altui dosar; (2) căutarea printre titluri creează
o stare de disconfort pentru mulţi, un soi de vertij pe orizontală.
Aşezarea în linie dreaptă a etichetelor dosarelor (toate etichetele în
aceeaşi poziţie, aliniată una după alta) este mult mai liniştitoare şi
mai odihnitoare pentru ochi. Poţi adăuga sau arunca dosare oricând,
păstrând tot timpul sentimentul de ordine.

• Foloseşte codul dosarelor. O dată ce ai s tabi l i t o ordine a
etichetelor în l inie dreaptă, poţi să modifici poziţiile lor, pentru a-ţi
comunica informaţii importante pentru tine. De exemplu, eu ţin în
acelaşi sertar clienţii actuali şi planurile de viitor, aranjaţi în ordine
alfabetică. C l i e n ţ i i sunt în dosare cu eticheta pe partea stângă, iar
perspectivele, în dosare cu eticheta în partea dreaptă. Astfel pot face
vizual inventarul muncii mele şi îmi pot face planuri doar privind în

Aşezarea dosarelor în linie
dreaptă este mai simplă

pentru ochi şi pentru minte
(mulţumiri Smead Manufac-

turing)

sertar. Când un plan se transformă în cl ient, nu trebuie decât să
întorc dosarul, pentru ca eticheta să fie pe partea dreaptă. Poţi aplica
acelaşi principiu pentru investiţii actuale şi posibile, idei de articole
şi articole terminate sau material de referinţă şi proiecte active.

METODELE MELE PREFERATE
PENTRU DEPOZITARE LA BIROU

• Dulăpioarele şi fişierele modulare permit mărirea spaţiului
pentru depozitarea dosarelor o dată cu creşterea nevoilor tale.

• Dosarele din carton gros pot fi folosite în dosarele suspendate
cu acces vertical. Sunt rezistente şi disponibile pe mai multe dimen-
siuni. Prefer modelele care au aceeaşi culoare şi pe dinăuntru şi pe
dinafară, pentru a le putea întoarce pe dos cu uşurinţă şi a dubla
numărul de dosare etichetate pe partea dreaptă sau pe cea stângă.

• Dosarele suspendate cu acces vertical sunt bune pentru a ţine
dosarele. Se găsesc şi cu întărituri şi din materiale reciclate. Alege
unele care au şi buzunare pentru dischete.

• Cut i i le de arhivare s u n t bune pentru a ţine dosare mai
voluminoase sau pentru a grupa dosarele din aceeaşi categorie (de
exemplu, dosarul meu cu „Asocieri"); se găsesc cu grosimi de doi,
trei sau cinci centimetri.

• O ramă metalică pentru dosare se potriveşte uşor în fişier,
pentru a ţine dosarele suspendate cu acces vertical, dacă nu există
deja una.

• Etichetele cu „ieşiri" sau bileţelele Post-it sunt perfecte pentru
a marca locurile de unde au fost scoase temporar, astfel lucrurile pot
fi puse mult mai uşor la loc.

• Mapele din plastic sunt sigure şi rezistente pentru organizarea
şi transportarea dosarelor în servietă.

• Mapele cu buzunare sunt ideale pentru transportarea înregis-
trărilor financiare, a chitanţelor mici şi a mostrelor de materiale.

• Despărţitoarele auto-colante pentru dosare (cu sau fără
buzunare) sunt foarte bune pentru compartimentarea şi organizarea
documentelor dintr-un dosar.

• O etajeră în trepte, aşezată pe masa de lucru, poate fi folosită
pentru actele urgente sau în tranzit (de exemplu, cecuri bancare,
scrisori de mulţumire, date care trebuie introduse în calculator).



• Dosarele pentru clasificare, aşezate pe o etajeră în trepte, sunt
foarte utile pentru proiectele urgente sau pentru actele despre clienţi
de pe biroul tău. Se vând împreună cu un despărţitor, pentru a împărţi
cu uşurinţă actele.

• Coşurile împletite/tăviţele pentru papetărie sunt perfecte pentru
împărţirea documentelor pe tipul Intrări/Ieşiri sau pentru a separa
comunicările pentru diferiţi colegi. Sunt bune şi pentru a grupa
teancurile de informări şi de reviste de pe rafturi.

• Opritoarele pentru cărţi sunt foarte bune pentru economisirea
spaţiului, pentru a păstra rafturile ordonate şi categoriile separate.

• Suporturile pentru reviste sunt ideale pentru gruparea
publicaţiilor după categorie sau după titlu.

5. ECHILIBREAZĂ
Felicitări! Biroul tău arată minunat şi organizat total pornind din

interior. Iată cum să îl păstrezi aşa.

• Zilnic. Sortează corespondenţa, aruncând ce nu îţi trebuie.
Fii foarte dur în privinţa a ceea ce păstrezi. Rezervă câte un sfert de
oră la sfârşitul fiecărei zile de lucru pentru a pune totul la loc. Astfel,
ziua va avea o finalitate, iar dimineaţa următoare, cu mintea limpede,
te vei întoarce într-un birou curat.

• Pe parcurs. Fă ordine în Rolodex, verificând cu telefonul, în
timp ce le foloseşti, sortează dosarele. Ţine la îndemână câteva dosare
colorate; când adaugi un dosar nou, scrie o etichetă cu creionul şi
adaugă-1 sistemului. Periodic, fă etichete care să arate profesionist
pentru toate dosarele adăugate sau roagă pe cineva cu scris frumos să
ţi le facă.

• Ajustări anuale. La locul de muncă, unde sarcinile,
responsabilităţile şi proiectele se schimbă frecvent, întreţinerea
sistemului are o importanţă ridicată. Aşteaptă-te la schimbări,
încearcă „testul punctului". De fiecare dată când foloseşti un dosar,
fă un punct cu creionul pe copertă, în colţul din dreapta sus. La
sfârşitul anului, ia toate dosarele care nu au nici măcar un punct şi
aruncă-le sau, dacă au implicaţii legale, pune-le în arhivă. Rezervă-ţi
o zi întreagă pentru a-ţi actualiza sistemul, ca să fii în timp cu vre-
murile. Revizuieşte-ţi categoriile. Aruncă tot ce nu mai are relevanţă
şi arhivează dosarele vechi. Actualizează indexul dosarelor pentru a

reflecta aceste schimbări. Fă noi etichete dacă cele vechi s-au uzat.
Dacă este nevoie, rearanjează sertarele fişierului. Şi, periodic, achizi-
ţionează câte un nou dispozitiv pentru organizare, pentru a păstra
sistemul interesant şi amuzant - dar gândeşte-te întotdeauna, mai
întâi, unde îl vei ţine!



7

AFACERILE cu SEDIUL ACASĂ

1. CE FUNCŢIONEAZĂ?
Exemple:

„Tot timpul ţin pregătit un set de pachete promoţionale. Când
primesc o comandă, îi pot adăuga iute o notă explicativă, îi aplic o
etichetă cu adresa şi un timbru şi îl trimit."

Consultant

„Toate cataloagele mele de produse stau pe acest raft, lângă telefon
şi le arunc pe cele vechi de îndată ce le primesc pe cele noi. îmi
place să ştiu că am tot timpul la îndemână cel mai nou număr."

Designer de interior

2. CE NU FUNCŢIONEAZĂ?
Exemple:

„Biroul meu a început într-un colţ de un metru pe un metru, din
dormitor. Pe măsură ce afacerea s-a dezvoltat, aşa a făcut şi biroul -
mai întâi, până la tavan, apoi în toate direcţiile posibile, îmi închei
majoritatea zilelor de lucru cu patul acoperit de hârtii şi, adesea,
dorm pe canapea. Ajutor! Vreau să-mi recapăt dormitorul."

Orator

„îmi pierd tot timpul lucrurile prin birou. Săptămâna trecută am
pierdut o propunere foarte interesantă cu o zi înainte să susţin
prezentarea în faţa unui client important. Am stat treaz toată noaptea,

căulând-o, şi apoi refăcând-o. Nu ştiu cum, dar reuşesc tot timpul să
rezolv totul pe ultima sută de metri, dar nu mai suport stresul."

Fotograf-Scriitor-Profesor

„Uneori nu trimit facturi clienţilor, pentru că nu găsesc docu-
mentaţia şi nu pot, în nici un chip, să descopăr chitanţele pentru
calcularea impozitelor. Pierd bani!"

Arhitect

3. CARE SUNT LUCRURILE CELE MAI IMPORTANTE
PENTRU TINE?

Exemple:

• David T., consultant financiar, avea nevoie de spaţiu pentru
dosarele cu clienţii cu care lucra, pentru cele cu perspective de afaceri,
cu clienţi cu care nu mai lucra, cotidiene şi periodice şi informaţii
despre diferite investiţii şi companii pe care să le supravegheze.

• Mary B., moderator pe teme motivaţionale şi model, avea
nevoie de spaţiu pentru materialele promoţionale, discursuri şi ciorne;
echipament de prezentare şi propuneri; arhiva cu casete video şi
audio, cărţi şi reviste de actualitate, facturi şi chitanţe.

« Marlene G., actriţă şi cântăreaţă, avea nevoie de spaţiu pentru
portofoliul ei de actriţă şi pentru cel de cântăreaţă, pentru casetele
demo, pentru cele două Rolodexuri (câte unul pentru fiecare carieră);
pentru documentele sale financiare, partituri, monologuri şi scenarii
şi obiectele necesare într-un birou.

4. DE CE VREI SĂ TE ORGANIZEZI?
Exemple:

• „Vom putea să folosim din nou sufrageria pentru că zona mea
de lucru va fi separată."

• „Linişte şi calm în timpul orelor mele de muncă."
• „Acces mai bun la notele despre proiecte, dosare şi idei, pentru

a-mi putea dezvolta afacerea aşa cum îmi doresc."
• „Nu voi mai fi îngrijorat tot timpul că am uitat ceva."
• „Pentru a mă simţi bine când mă apuc de lucru!"



5. CARE ESTE CAUZA PROBLEMELOR?
Acestea sunt cauzele obişnuite ale dezordinii din biroul de acasă:

• Scopuri şi priorităţi neclare. Adesea, oamenii nu îşi creează
o zonă bine definită pentru biroul de acasă, bazată pe anumite
priorităţi. Aşa că ocupă o parte dintr-o cameră, ceea ce face să fie
greu pentru acea persoană sau pentru familia ei să despartă munca de
casă. Acest capitol oferă multe sugestii despre cum să defineşti mai
bine graniţele biroului, atât fizic, cât şi în obiceiurile de muncă şi în
scopuri.

• Stocare nepotrivită. Adesea, oamenii îşi alcătuiesc birourile
de acasă fără suficient spaţiu de stocare — sau cu modalităţile
nepotrivite, alegând piese de mobilier doar pentru că le plac sau
pentru că doar pe acelea le au la dispoziţie. Un client lucra la un
birou de epocă, pentru avocaţi; era o piesă foarte frumoasă, dar
sertarele de abia se deschideau şi aveau o formă în care dosarele
suspendate moderne nu ar fi încăput.

• Nu îţi place spaţiul. Adesea, oamenii îşi aleg locul pentru
birou gândindu-se doar dacă ar încăpea, nu şi dacă le-ar plăcea.
Când se dovedeşte că spaţiul este prea aproape sau prea departe de
activităţile casei sau că are prea multă ori prea puţină lumină sau că,
pur şi simplu, este neconfortabil, biroul devine un depozit pentru
teancurile de acte. Acest capitol te va ajuta să decizi care este cel mai
bun loc pentru biroul de acasă, astfel încât să îţi facă plăcere să stai
în el.

• Un sistem complicat, care te încurcă. Patronii au o gamă
largă de interese, care evoluează continuu. Poate fi greu să menţii
lucrurile simple şi clare; multe dintre obiectele pe care ei le păstrează
au importanţă pentru alte zone ale muncii lor. Adesea, ei pun la
punct sisteme extrem de complexe, cu sute de dosare, multe cu titluri
care coincid între ele şi le este foarte greu să se descurce.

STRATEGIA

Nu este neobişnuit să îţi începi biroul de acasă dintr-o cameră
şi apoi să-1 muţi, după ce afli mai multe despre nevoile tale, obiceiurile
familiei şi preferinţele personale. Decide care este cea mai bună
alegere pentru biroul tău, bazându-te pe următoarele indicaţii,
adaptate din cartea „Working from Home", de Paul şi Sarah Edwards.

• Normă întreagă sau redusă? Birourile de acasă, folosite
tot timpul, necesită mai multă muncă şi spaţiu de stocare, pe când
cele care sunt folosite doar uneori pot fi mai mici şi mai înghesuite
(sub o scară, poate).

• Compact sau spaţios? Spaţiul de care ai nevoie depinde şi
el de genul de muncă pe care îl preferi şi de felul în care munceşti.
De exemplu, un scriitor, care îşi desfăşoară toată munca la calcula-
tor şi la telefon, are nevoie de mai puţin spaţiu decât un artist sau un
meşteşugar, căruia îi trebuie şi vrea să aibă mai mult spaţiu de mişcare,
în care să se extindă.

• îndepărtat sau central? Dacă zgomotul şi diferitele
activităţi îţi distrug concentrarea, alege cel mai liniştit şi mai intim
loc din casă - subsolul sau o cameră de oaspeţi de la etaj. Dar dacă
poţi ignora aceste lucruri sau dacă îţi priesc, deoarece te stimulează
şi te fac să îţi păstrezi atenţia, atunci alege un loc mai aglomerat,
cum ar fi sufrageria.

• Vizitatori sau nu? Dacă la tine în birou vor intra clienţi
sau angajaţi, atunci vei vrea să îl poziţionezi mai aproape de uşa de
intrare, astfel încât restul casei să rămână privat.

• Multi-funcţional? Dacă spaţiul va fi folosit în mai multe
scopuri - de exemplu, birou ziua, dormitor, bucătărie sau sufragerie,
seara — aceasta va avea impact asupra deductibilităţii impozitelor.

• Parteneri sau angajaţi? Dacă una sau mai multe persoane
vor lucra cu tine, ai nevoie de spaţiu pentru fiecare dintre voi şi
pentru lucrurile fiecăruia.

• Cu sau fără ferestre? Unii consideră că a privi pe geam te
face să îţi pierzi atenţia, în timp ce alţii au nevoie de lumină naturală
şi de decor pentru a evita sentimentele de izolare şi de claustrofobie.

ALEGEREA MOBILIERULUI

Deoarece multe birouri de acasă sunt înghesuite în spaţii mici,
este important, mai ales dacă vei lucra toată ziua, să alegi mobilă
confortabilă şi ergonomică.

• Masa de lucru. Asigură-te că se potriveşte nevoilor tale. îţi
place acel secretar, dar este funcţional? Ai grijă la mesele pentru
calculator, care, adesea, nu-ţi permit să te desfăşori şi să lucrezi cu



documente. Un spaţiu minim de 150x83 centimetri îţi va asigura
destul spaţiu de lucru.

• Scaunul. Investeşte într-un scaun de bună calitate, pentru că
vei sta mult în el. Cumpără la mâna a doua, pentru a economisi bani
şi alege-1 pe cel mai bun. Lasă o distanţă de un metru între masa de
lucru şi orice piesă de mobilier aflată în spatele scaunului pentru a te
putea aşeza şi ridica uşor.

• Fişiere. Cumpără-le pe cele mai bune. Alege-le pe cele ale
căror sertare se pot scoate cu totul, pentru a nu îţi zdreli mâinile
când cauţi dosare în fundul sertarului. Fişierele ieftine se îndoaie şi
ruginesc repede, iar sertarele nu se mai deschid bine. Lasă un spaţiu
liber de aproximativ un metru în faţa fişierelor pentru a avea acces
la sertare. (Găseşti mai multe despre fişiere şi sisteme de îndosariere,
în Capitolul 6).

• Lumina. Fie că este naturală sau artificială, asigură-te că ai
destulă pentru a lucra fără să îţi oboseşti ochii. Lămpile cu halogen
sunt foarte bune pentru a oferi mai multă lumină.

• Reţeaua electrică. Pune un electrician să îţi verifice reţeaua
pentru a fi sigur că suportă toate aparatele de care ai nevoie. Pentru
siguranţă, adaugă prize, siguranţe şi schimbă firele mai vechi.

Planificarea zonelor
Persoanele care lucrează acasă au, de obicei, mai multe activităţi:

vânzări, marketing, scrisori de intenţie, relaţii cu clienţii şi altele, îţi
poţi aranja spaţiul pentru a reflecta toate aceste activităţi, pentru a-ţi
aminti de care dintre ele trebuie să te ocupi. Iată câteva dintre zonele
obişnuite de activitate împreună cu obiectele necesare şi cu modurile
de depozitare:

Activitate Obiecte Mod de depozitare

Zona principală Dosare Fişier cu 5 sertare
de lucru Mapă pentru Masă de lucru

cărţi de vizită
Bloc-notes

Hârtie, creioane
Articole de papetărie

Zona de creaţie Materiale Dulăpior
(pentru arişti, pentru desen Cutii

designeri şi arhitecţi) Materiale de lucru Panou de perete
Creaţii

Bibliotecă Materiale de 3 rafturi de cărţi
referinţă

Cărţi şi casete
Manuale

Corespondenţă şi Seturi promoţionale Dulap
literatură de Plicuri, etichete
specialitate Timbre

Plicuri mari, formulare

Planificare/ Calendar şi date Perete
programare de programat

Calculator Calculator şi Masă pentru
imprimantă calculator

Manuale
Dischete, CD-uri

Cartuşe de rezervă
Hârtie

Depozitare Rezerve pentru materialele Dulap
de birou, dosare pentru arhivă

Mulţi dintre cei care lucrează acasă jonglează, de obicei, cu mai
multe cariere. Face parte din firea lor creativă. De exemplu, unul
dintre clienţii mei era avocat şi, în acelaşi timp, era şi şeful şi
impresarul unei formaţii de jazz. Un alt client este profesor de engleză,
scriitor şi fotograf. Dacă ai mai multe cariere sau conduci mai multe
afaceri din acelaşi birou, îţi sugerez să împărţi spaţiul în zone care să
reprezinte fiecare dintre preocupările tale. Astfel vei putea să te
concentrezi pe câte o „carieră", chiar dacă treci de la una la alta de
câteva ori pe zi. Zonele independente pentru fiecare afacere îţi vor



mări atenţia la detalii pentru fiecare parte a vieţii tale şi vor reduce
şansele de a rata activităţi importante.

SFATUL PROFESIONISTULUI

Păstrează graniţe clare

Este foarte important să împărţi spaţiul în camere folosite în
două scopuri. Fără graniţe, biroul va cuprinde şi restul camerei, o
va crea de nelocuit, iar această lipsă de demarcaţie îţi va face
probleme şi ţie şi familiei tale. lată câteva moduri de a stabili graniţe
între muncă şi casă:

• Montează paravane.
• împarte camera folosind o bibliotecă, un fişier sau o masă

de lucru.
• Stabileşte-ţi biroul într-o cămăruţă care poate fi închisă

cu cheia când termini.
• Stabileşte-ţi un program de lucru şi afişează-l pentru

membrii familiei.
• Anunţă-ţi clienţii (şi prietenii) când eşti disponibil.
• fmbracă-te pentru muncă în fiecare zi.
• Alocă un dulap din altă încăpere pentru materialele de rezervă.
• Instalează o linie telefonică separată, doar pentru afaceri.

SFATURI DESPRE REARANJAREA MOBILIERULUI

• Poziţia mesei de lucru. Aşază biroul cu faţa la fereastră sau
la uşă, oriunde îţi place mai mult şi este mai confortabil. Aşază
restul mobilierului de jur împrejur.

• Foloseşte forme de „U", „L", „J" sau triunghiulare, pentru
a depozita cât mai mult, în cât mai puţin spaţiu. Aşază biroul,
raftul de cărţi, fişierul sau masa de calculator perpendicular pe perete
sau chiar „împrăştie-le" prin cameră, pe post de despărţitoare ale
spaţiului. (Pentru mai multe sfaturi, vezi Capitolul 6.)

• Foloseşte rafturi de cărţi. Poţi pune în ele diferite materiale,
chiar şi dosare — şi servesc drept despărţitoare în camerele cu dublă
utilitate. ,

• Lasă destul spaţiu liber în faţa dulapurilor pentru a putea
deschide uşile şi a avea acces la conţinut.

IDEI DE LĂRGIRE A SPAŢIULUI

• Montează monitorul computerului pe un braţ şi aşază unitatea
centrală sub birou, pentru a avea mai mult spaţiu de lucru.

• Ţine materialele de rezervă într-un dulap din apropiere pentru
a le scoate din zona de lucru.

• Pentru a mai câştiga spaţiu de depozitare, montează rafturi
deasupra biroului.

• Mergi pe verticală, montând rafturi din podea până în tavan.
(Lasă un spaţiu liber de cel puţin 60 de centimetri în faţa lor, pentru
acces.)

Accesoriile metalice pentru birou oferă un spaţiu de depozitare atractiv
(mulţumiri Reliable Home Office)

• Nu te limta să aşezi mobilierul doar pe lângă pereţi. De
exemplu, două corpuri de bibliotecă puse spate în spate oferă spaţiu
de stocare pe ambele părţi şi folosesc chiar şi la compartimentarea
camerei - într-o parte cărţile pentru birou, în cealaltă, cele pentru
casă.



• Dacă ai uşă la birou, montează pe spatele ei rafturi şi/sau
cârlige pentru spaţiu de stocare în plus.

• Fă ceea ce recomand eu pentru bucătării (Capitolul 16):
cumpără o măsuţă pe rotile pentru a ţine pe ea diferite obiecte. Când
ai nevoie de ceva, trage măsuţa lângă birou; când ai terminat,
împinge-o din drum.

DURATA ESTIMATĂ
Iată timpul mediu necesar pentru a organiza o afacere cu sediul

acasă:

1 1
| CÂT VA DURA? |

i Atac !i 1. Sortează 16 - 18 ore '
| 2. Purifică 3 ore |
l 3. Atribuie un loc 1 oră 1
• 4. Cutii/alte metode 6 - 8 ore i

pentru depozitare
1 5. Echilibrează 15 minute zilnic l
i i

EVITĂ CAPCANELE OBIŞNUITE

Sortare şi curăţenie întrerupte. Oamenii care lucrează acasă,
mai ales patronii, au impresia că dacă nu îşi petrec tot timpul
muncind, pierd bani. Aşa că încep procesul de organizare, dar devin
neliniştiţi şi renunţă înainte de a fi terminat. Această abordare
incompletă va submina, cu siguranţă, orice sistem ai alcătui. Nu
trata la repezeală proiectul de organizare. Ftezervă-ţi timpul de
care ai nevoie chiar acum, şi vei avea beneficii imense - şi aproape
instantanee - în timp, bani şi oportunităţi.

ATACUL

1. SORTEAZĂ
Cei care lucrează acasă tind să acumuleze multă informaţie

care se poate dovedi utilă, dar nu ştiu cum să o împartă pe categorii,
aşa că sfârşeşte pierdută sau uitată prin diverse teancuri ori dosare.

Sortează-ţi documentele în următoarele categorii şi creează un sistem
prin care să ai acces uşor la ele.

• Dosare cu clienţi. Fireşte, fiecare client are dosarul său. Dacă
munca îţi cere să păstrezi multe hârtii pentru fiecare client (se aplică
mai ales în cazul consi l ier i lor f i n a n c i a r i , al avocaţi lor şi al
designerilor), împarte dosarul fiecărui client în subcategorii obişnuite;
de exemplu, „Contracte", „Facturi", „Produse", „Informaţii" şi
„Corespondenţă". Foloseşte culori sau poziţia etichetelor pentru a
indica diferenţa dintre dosarul principal şi subcategorii. (Pentru mai
multe tehnici de aranjare a dosarelor, vezi Capitolul 6).

• Dosare cu perspective. Eu ţin clienţii şi perspectivele de
afaceri la un loc; pentru mine, se încadrează în aceeaşi categorie de
relaţii cu clienţii, necesitând atenţie şi grijă egale. Cl ienţ i i sunt
deosebiţi de perspectivele de afaceri prin poziţia etichetelor: clienţii
au eticheta în partea stângă, iar perspectivele, în partea dreaptă. Când
o perspectivă de afaceri se materializează, întorc dosarul şi reaşez
eticheta, trecându-1 în categoria clienţilor.

• Dosare cu subiecte. Acestea sunt pentru articole, tăieturi din
ziare, note şi observaţii care te ţin la curent cu domeniul de activitate
şi pe care ai vrea să le foloseşti într-un articol, un discurs sau o
propunere ori pe care ai vrea să le comunici clienţilor, colegilor sau
membrilor familiei .

• Dosare „sclipitoare", în acestea intră broşuri publicitare,
corespondenţă şi materiale de marketing, formulare de la alte firme
de acelaşi tip adunate pentru a-ţi stimula creativitatea şi pentru a-ţi
oferi noi idei de afaceri.

• Chitanţe. Prietenul meu, Anthony, florar, a inventat cea mai
simplă metodă de a ţine evidenţa cheltuielilor deductibile. Pune toate
chitanţele din fiecare săptămână a anului în câte un plic. La sfârşitul
fiecărei săptămâni, scrie pe plic o listă cu toate chitanţele din el, fă
suma şi scrie un cec pentru aceasta. Totalul va însemna banii de buzunar
pentru săptămâna următoare. Dacă trimiţi chitanţe pentru calcularea
impozitelor, sortează-le în plicuri după proiect, călătorie sau dată.

• Notiţe de la seminarii şi cursuri. Acestea pot fi păstrate
dacă le aşezi într-un mod util. încearcă să faci un sumar al ideilor
principale din fiecare curs la care ai participat, dar să nu ocupe mai
mult de o pagină şi pune aceste hârtii într-un dosar cu arc, pe care să
îl ţii la îndemână.



• Acte financiare. Sortează după lună chitanţele plătite şi pune-le
în dosare depozitate în cutii compartimentate, aşezate pe ani.

• Idei de afaceri. Dacă ai acel tip de minte care dă naştere
ideilor pentru noi afaceri mai repede decât le poate aplica, creează o
secţiune de dosare, numită „Idei pentru noi afaceri". Rezervă câte
un dosar pentru fiecare idee şi ţine-le pe toate într-o cutie pentru
arhivare, intitulată „Idei pentru noi afaceri". Periodic, adaugă note
la ele şi revizuieşte-le pentru a vedea dacă eşti pregătit să faci ceva
în privinţa lor.

• Sortează ideile de distracţie. Pune cronicile restaurantelor,
activităţile sportive, hobby-urile şi evenimentele culturale într-o
secţiune de dosare, numită „Mod de viaţă" sau „Ghidul Oraşului", în
cazul în care călătoreşti frecvent, fă câte un dosar pentru fiecare oraş
pe care îl vizitezi regulat.

• Sortează dosarele pe zone, după rolul sau funcţia lor. Iată
câteva indexuri pentru dosare, ca să îţi faci o idee despre cum trebuie
să arate.

Scriitor

Subiecte: Actuale
Trecute
Idei de subiecte

Materiale de referinţă şi surse
Finanţe: Facturi

Chitanţe plătite
Impozite

Consultant

Clienţi
Marketing
Financiar
Administrativ

2. PURIFICĂ
Aceasta poate ridica mari probleme, mai ales pentru cei care cred

că orice le trece prin mână ar putea deveni util pentru dezvoltarea
afacerii lor. Dar lucrurile care „ar putea deveni folositoare la un

moment dat" sau care au avut o relevanţă nu fac decât să devină
bariere, blocând accesul la informaţiile importante, care te ajută să
faci bani. Spaţiul este preţios, aşa că nu-1 irosi.

LISTA LUI JULIE cu LUCRURI DE ARUNCAT

• Informaţii pe care deja le ştii. Articolele care îţi confirmă
cunoştinţele sunt bune de citit, dar, totuşi, nu merită păstrate.
Păstrează doar informaţiile noi, din care ai ce învăţa.

• Pliante publicitare expirate - doar dacă nu le consulţi des şi
nu poţi obţine versiuni noi. Aminteşte-ţi axioma: „Păstrează sursa
(în Rolodex) şi aruncă hârtia."

• Articole de papetărie pe care nu le mai foloseşti. Păstrează
doar unul sau două exemplare, aruncă restul.

• Chitanţe vechi, extrase de cont, dosare auto - doar dacă
nu ai nevoie de ele pentru taxe. întreabă-1 pe contabilul tău cât trebuie
să le păstrezi.

• Ciorne mai vechi. Unii scriitori au obiceiul de a se consulta
cu ciornele mai vechi ale proiectului la care lucrează, până îl termină,
uneori chiar şi după. Fii cinstit cu tine însuţi. Păstrează aceste ciorne
doar dacă le mai foloseşti. Dacă le utilizezi, ordonează-le cronologic
într-un dosar împreună cu versiunea finală.

3. ATRIBUIE UN LOC
• Foloseşte un dulăpior adânc sau chiar un raft mai înalt penru

a ţine dosarele prea voluminoase, cărţile de specialitate şi plicurile
pentru corespondenţă.

• Ţine materialele bancare într-un sertar, agendele de telefon,
în altul. Ideal este să rezervi câte un sertar din fişier pentru fiecare
categorie de dosare, chiar dacă nu îl umpli. Astfel îţi va fi mai uşor
să umbli la ele şi te vei concentra pe câte un subiect în parte.

• Pune lucrurile unul lângă altul în funcţie de asocierile tale.
De exemplu, eu ţin dosarele cu clienţi şi pe cele de marketing unul
lângă altul în cele două sertare de sus ale fişierului meu deoarece
sunt două categorii principale, legate între ele, ale afacerii mele.
Articolele de papetărie, plicurile şi rezerva de hârtie stau cel mai
bine lângă imprimantă (dacă ai una) sau în tăviţe, pe birou.

• Dacă achiziţionezi en-gros materialele necesare pentru birou, ţine
o rezervă zilnică în zona principală de muncă şi pune restul într-un



dulap sau în altă parte. Dacă lucrezi ore întregi la birou, fără pauză,
pune intenţionat anumite obiecte la distanţă. Dacă trebuie să te ridici
pentru a ajunge la ele, îţi vei păstra muşchii activi şi sângele curgând
prin """ne şi vei beneficia şi de o schimbare de ritm. De exemplu,
gândeşte-te cât de des ai nevoie să cauţi ceva în bibliotecă. Dacă o
foloseşti rar, pune-o în altă parte în cameră, lângă un scaun sau o
masă. Cunosc câţiva oameni care îşi pun, în mod intenţionat, faxul
în partea opusă a încăperii pentru a avea motiv să se ridice, din când
în când, de pe scaun.

• Păstrează podeaua curată, pentru a nu aluneca. Nu suprasolicita
prizele. Nu lăsa la îndemâna copiiilor calculatorul şi aparatele grele
(ghilotine pentru hârtie, aparate pentru diverse meserii). Fixează
bine rafturile pe pereţi. Un client a petrecut o zi întreagă organizând
cărţi şi dosare pe nişte rafturi prinse în perete, iar în toiul nopţii a
fost trezit de zgomotul puternic al rafturilor care cedaseră din cauza
greutăţii şi se prăbuşiseră. Şi-a petrecut următoarele trei zile făcând
curat.

4. MODURI DE DEPOZITARE
Birourile din casă sunt locurile cele mai potrivite pentru a fi

creativ şi expresiv în alegerea moduri lor de depozitare. Fără
restricţiile dintr-o firmă, poţi folosi culori, texturi şi stil pentru a
crea un spaţiu care să îţi placă.

METODELE MELE PREFERATE PENTRU DEPOZITARE
LA BIROUL DE ACASĂ

• Rastel de perete din plastic, din sârmă sau din lemn - perfect
pentru a ţine diverse materiale şi dosare; nu le ai pe birou, dar, totuşi
sunt la îndemână.

• Dulăpior pe rotile - foarte bun pentru a ţine schiţe sau materiale
pentru birou; poţi să-1 împingi din drum sau sub masă când nu ai
nevoie de el.

• Cutii pentru arhivare — nemaipomenite pentru a pune mai
multe dosare pe rafturi sau pentru a elibera locul din fişiere; sortează
documentele pe categorii, folosind câte o cutie pentru fiecare
categorie (de exemplu, „Asigurări", „Plăţi", „Facturi").

• Cutii pentru proiecte sau rafturi pentru documente - un mod
atractiv de a depozita hârtiile pe birou, după proiect; le ţii în ordine
şi la îndemână.

• Suporturi pentru reviste - ideale pentru a ţine în ordine pe
rafturi grupurile de acte sau de publicaţii.

• Coşuri din sârmă pentru Intrări/Ieşiri - absolut necesare pentru
. a ordona corespondenţa, rapoartele zilnice şi informările.

• Rafturi mici pentru birou - foarte bune pentru a crea un spaţiu
de depozitare deasupra biroului, pentru a elibera locul de muncă şi a
avea lucrurile la îndemână.

• Rafturi tapiţate - ideale pentru a ţine diferite materiale într-un
mod atractiv.

• Suporturi pentru articole de papetărie - exact ce îţi trebuie
pentru a organiza articolele de papetărie sau cărţile pe rafturi sau
într-un dulăpior.

Cutii pentru proiecte
sau rafturi pentru

documente. Foarte bune
pentru persoanele

creative. Ţine proiectele
ordonate pe birou şi

accesibile
(mulţumiri Levenger

Catalog)

• Raft de cărţi montat pe perete - foarte potrivit pentru a separa
materialele promoţionale şi literatura de specialitate, pentru a face
mai repede pachete şi pentru a ştii când mai ai nevoie de ceva.

• Cutii galvanizate - spaţiu de depozitare atractiv pentru CD-uri
şi dischete.

5. ECHILIBREAZĂ
Bună treabă! Ai creat un birou de casă personalizat, care exprimă

personalitatea ta şi care va fi confortabil şi te va ajuta să munceşti.
Iată cum să continui:

• Zilnic. Rezervă-ţi câte un sfert de oră la sfârşitul fiecărei zile
pentru a pune totul la loc, astfel încât biroul tău să fie pregătit şi



ordonat a doua zi dimineaţă. Dacă o laşi pentru „când ai timp liber",
nu o vei face niciodată.

• Reglaje de rutină. Afacerile cu sediul în casă se dezvoltă şi
se schimbă, mai ales cele ale patronilor. Asigură-te că spaţiul tău
rămâne adecvat cerinţelor afacerii tale rezervându-ţi o jumătate de
zi sau o zi întreagă pe an pentru a reevalua sistemul (mai ales dosarele)
şi pentru a-1 actualiza, astfel încât să reflecte schimbările scopurilor
şi priorităţilor tale. Adaugă dosare noi, renunţă la cele inutile şi
rearanjează dosarele privind călătoriile şi problemele casnice.
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BIROURILE INDIVIDUALE

ANALIZA

1. CE FUNCŢIONEAZĂ?
Exemple:

„Depozitez proiectele prea voluminoase într-o cutie suspendată.
Astfel nu le ţin pe birou până când sunt gata să le îndosariez."

Reporter la un ziar

„Am, montată pe perete, câte o cutie de Intrări pentru fiecare
dintre cei trei şefi ai mei. Astfel ştiu mai bine ce am de făcut, în
funcţie de persoană. "

Asistent administrativ

2. CE NU FUNCŢIONEAZĂ?
Exemple:

„Am atâtea aparate pe birou, încât nu mai am unde să scriu.
Sfârşesc prin a ţine hârtiile pe genunchi."

Broker

„Având doi şefi, în fiecare zi sunt potopit de un volum imens de
corespondenţă, informări, scrisori care trebuie dactilografiate şi
însărcinări din partea lor. Totul se amestecă şi intru în panică de
fiecare dată când trebuie să caut ceva."

Asistent administrativ



„Nu am nici un moment de l in i ş te în care să lucrez sau să fac
ordine. Sunt tot timpul întrerupt, pentru că nu am uşă la birou. Şi se
lasă hârtii şi informări pentru mine peste tot - pe masă, pe scaun,
peste actele la care lucrez. Aici se pierd lucruri tot timpul."

Director de asigurări

3. CARE SUNT LUCRURILE CELE MAI IMPORTANTE
PENTRU TINE?

Exemple:

• Alessandra A., asistent de producte pentru doi editori la o
revistă de modă, avea nevoie de spaţiu pentru mostrele produselor
cosmetice, portofoliile agenţiilor de modele, cataloagele fotografilor
studiourilor foto, formulare şi articole de papetărie şi cutii separate
de Intrări şi Ieşiri pentru fiecare dintre cei doi şefi ai ei.

• David R., un reporter de investigaţii, avea nevoie de spaţiu
pentru subiectele curente (uneori erau şi opt), scenarii vechi de un
an, dosare cu surse, materiale de referinţă şi o rezervă sănătoasă de
carneţele cu notiţe, pe care le răsfoia frenetic.

• Steve M., un broker, avea nevoie de spaţiu pentru jurnalul cu
activităţile clienţilor, dosarele clienţilor, dosare de oferte, rapoarte
financiare pe două săptămâni, ziare şi Rolodex.

4. DE CE VREI SĂ TE ORGANIZEZI?
Exemple:

• „Pentru a-mi plăcea mai mult munca mea!"
• „Pentru a avea spaţiu să lucrez!"
• „încrederea şefului. Respectul colegilor."
• „Pentru o minte limpede. Pentru abilitatea de a mă concentra

asupra muncii mele şi nu asupra teancurilor de hârtii."
• „Pentru a controla informaţia."
• „Pentru a face faţă mai bine ritmului alert din birou."
• „Pentru a reduce stresul şi grijile create de informaţiile

rătăcite."

5. CARE ESTE CAUZA PROBLEMELOR?
Iată câteva dintre cauzele comune ale dezordinii dintr-un birou

compartimentat:

• Mai multe lucruri decât spaţiu de stocare. Să recunoaştem,
birourile compartimentate sunt compacte, având prea puţin loc liber.
Este foarte uşor să aduni mai multe obiecte decât încap.

• Depozitare nepotrivită. Birourile compartimentate sunt pe
„măsură universală", dar slujba ta poate să nu se încadreze în modelul
standard. Majoritatea acestor birouri sunt create, la origine, pentru
utilizarea calculatorului, fără mult spaţiu pentru hârtii. Dacă munceşti
mult cu documente şi/sau ai nevoie de mult loc pentru aparatură,
diferite obiecte şi produse (de exemplu, dacă lucrezi în departamentul
de întreţinere a calculatoarelor), vei avea probleme să le înghesui pe
toate.

• Parteneri necooperanţi. A lucra într-un birou compartimentat
înseamnă a munci cu şi pentru alte persoane. Este destul de obişnuit
să ai şefi dezorganizaţi, colegi sau chiar vecini din acelaşi birou care
să ignore sau să strice sistemele create de tine.

• Viteza vieţii/tehnologiei. A lucra într-un mediu deschis, dintr-
o corporaţie, presupune, de obicei, lipsa de personal, ritmul alert şi
întreruperi constante, care fac să îţi fie greu să găseşti timpul necesar
pentru a deveni şi a rămâne organizat.

STRATEGIA

PLANIFICAREA ZONELOR.
Marele avantaj al unui birou compartimentat este că deja are forma

de „U", cofiguraţia ideală pentru un spaţiu de lucru eficient, oferind
maximum de loc de mucă şi de depozitare la îndemână. Dar tot îţi
mai poţi împărţi biroul în zone, folosind diferitele secţiuni ale
compartimentului pentru a reflecta diferitele tale îndatoriri şi
responsabilităţi.

Unele dintre zonele de activitate obişnuite, cu obiectele şi
modurile lor de depozitare ar arăta cam aşa:

Activităţi Obiecte Depozitare

Telefon Cărţi de vizită Masă de l u c r u
Carneţel pentru mesaje
Agendă de telefoane Sertarul b i r o u l u i
Cărţi de telefon



îndosariere Dosare de proiecte Sertarul din
dreapta a l
fişierului

Dosarele şefului Sertarul din
stânga al
fişierului

Materiale Stilouri, creioane Sertarul biroului
Capsator, capse
Foarfece
Calculator

Materiale de referinţă Diferite manuale Cutie suspendată
Manuale de calculator
Dicţionare

Obiecte personale Pantofi de rezervă Sub birou
Lucruri de luat acasă
Periuţă şi pastă de dinţi Sertarul biroului
Pliculeţe de ceai,
zahăr, cană

SFATUL PROFESIONISTULUI

împărţirea spaţiului din birourile compartimentate

Dacă biroul tău este folosit şi de altă persoană, vei vrea, probabil,
să îl împărţi în două zone, câte una pentru fiecare dintre voi pentru
a avea amândoi sertarele, rafturile şi cârligele proprii. Astfel veţi
reduce confuzia şi posibilitatea de a vă încurca dosarele şi
materialele. Dacă împărţi locul de muncă, stabileşte şi o Zonă pentru
mesaje, cu tăviţe de Intrări/Ieşiri pentru a vă transmite informări
şi proiecte la care lucraţi şi pentru a uşura comunicarea.

IDEI PENTRU LĂRGIREA SPAŢIULUI

• Foloseşte zona de sub masa-de lucru; cele mai multe birouri
compartimentate au destul loc dedesubt, încât să încapă şi altceva

decât picioarele. Nu ignora şi nici nu irosi aceată opţiune valoroasă
şi flexibilă pentru mărirea spaţiului de depozitare. Pentru a ţine
lucrurile în ordine, poţi folosi coşuri mari din plastic.

* Dezvoltă-te pe verticală, adăugând pereţilor biroului rafturi
şi suporturi.

• Foloseşte-ţi masa de lucra pentru depozitare; de fapt, uneori
este inevitabil. Dar, dacă eşti nevoit să ţii obiectele la vedere, cumpără
produse care să păstreze imaginea curată şi ordonată a biroului tău.

DURATA ESTIMATĂ
Iată timpul mediu necesar pentru a organiza un birou individual:

CÂT VA DURA?

Atac
1. Sortează 4 ore
2. Purifică 1 oră
3. Atribuie un loc 15 minute
4. Cutii/alte metode 2 ore

pentru depozitare
5. Egalizează 10 minute zilnic

ATACUL

1. SORTEAZĂ
Partea bună a unui birou individual este că nu îţi poţi permite să

acumulezi; practic, spaţiul său de depozitare limitat te obligă să alegi
ceea ce vrei să păstrezi - o excelentă motivaţie pentru a învăţa cum
să „munceşti eficient" şi să te concentrezi.

Fii dur în deciziile pe care le iei. Spaţiul este scump; pur şi simplu
nu îţi permite să ţii orice obiect neimportant şi inutil.

Păstrează câteva lucruri personale (fotografii de familie, opere
de artă, poezii sau compuneri ale copiiilor, amintiri sau diverse citate
care te motivează). Pentru a-ţi personaliza biroul, adună-le într-o
singură zonă - „un raft al bucuriei" sau un colţ.

Iată o listă cu moduri posibile de sortare, pentru a te ajuta să îţi
faci propriile asocieri:



Moduri de a sorta documentele

După funcţionalitate (resurse umane, finanţe, formulare)
După acţiune (proiecte, materiale de referinţă)
După şef sau după subordonaţi

Moduri de a sorta obiectele

După categorie (hârtie, computer, telefon)
După proiect
După legătura cu munca sau cu angajaţii

EVITĂ CAPCANELE OBIŞNUITE

Strângerea. Adesea, angajaţii strâng în birourile lor teancuri
de documente şi de dosare doar pentru a se asigura că, la nevoie,
/e au la îndemână. Lenea de a merge până la arhiva centrală poate
fi o explicaţie pentru acest comportament inacceptabil. Dar, foarte
des, mai ales în firmele mari, acest comportament apare din cauza
neîncrederii cu care este privită organizarea arhivei şi a fricii de a
nu rătăci acele lucruri. Caută moduri de a căpăta încredere; ţine o
evidenţă a ce ai trimis la arhivă şi când, pentru a le găsi mai uşor.

Păstrează consumabile în dublu exemplar. Ţine în birou provizii
pentru două săptămâni şi notează-ţi când trebuie să /e înnoieşti.
Sau treci săptămânal pe la camera cu materiale consumabile, pentru
reaprovizionare. în acest fel nu vei intra niciodată in criză; vei fi
tot timpul cu o săptămână în avans, în cazul în care stocul trebuie
realimentat.

2. PURIFICĂ
Pentru a face loc în birou pentru lucrurile importante, trebuie să

renunţi la obiectele de care nu ai nevoie imediat. Iată câteva idei
despre ce să faci cu ce prisoseşte.

• Ia lucrările mai vechi acasă şi depozitează-le într-un fişier.
De exemplu, un reporter de investigaţii îşi ţinea toate manuscrisele

vechi acasă, pentru cazul în care ar mai fi avut nevoie de ele, păstrându-şi
biroul doar pentru munca actuală.

• Pentru hârtii cum ar fi informările, scrisorile şi rapoartele
zilnice pe care le-ai mai putea consulta „o dată", notează titlul şi
sursa şi păstrează-Ie pe acestea în locul actelor. Aminteşte-ţi regula
mea de aur: „Păstrează sursa, aruncă hârtia".

• Verifică ce reguli are firma ta pentru păstrarea documentelor
juridice şi contabile şi trimite-le la arhivă pe cele care trebuie păstrate,
în loc să le ţii tu.

Măreşte-ţi spaţiu! de depozitare folosind şine pentru documente
(mulţumiri Details, divizie a Steelcase)

LISTA LUI JULIE cu LUCRURI DE ARUNCAT

• Rapoarte periodice - mai ales dacă nu le consulţi niciodată;
cere noi versiuni dacă ai nevoie.



• Ziare. Dacă sunt mai vechi de o săptămână, sunt antice. Fă
loc pentru ştiri şi pentru cele mai noi ediţii, care apar zilnic.

• Reviste. Aruncă-le dacă sunt mai vechi de un an. Păstrează
doar colecţia pe un an a oricărei publicaţii în afara cazului când este
vorba de o revistă pe care o consulţi frecvent.

3. ATRIBUIE UN LOC
• Tot ce se găseşte într-un birou compartimentat este deja la

îndemână. Dar tot poţi îmbunătăţi această situaţie. De exemplu, dacă
ai o imprimantă în birou, ţine articolele de papetărie, plicurile şi alte
obiecte de-a lungul ei, pentru a fi şi mai comod.

• Foloseşte cutiile suspendate pentru obiectele voluminoase, cum
ar fi bibliorafturile, catalogele şi casetele audio sau video.

• Ţine toate proiectele la care lucrezi în sertarul de sus al
fişierului şi cataloagele în cel de jos (pentru rnai multe informaţii
despre aşezarea dosarelor, vezi Capitolul 6).

• Păstrează podeaua curată, pentru a nu aluneca. Nu suprasolicita
prizele.

4. MODURI DE DEPOZITARE

Metodele mele preferate pentru depozitare la biroul de acasă

• Şine pentru documente şi panouri din lemn pentru suporturi
- un mod uşor de a adăuga tăviţe, rafturi şi cârlige pe pereţii biroului.

• Coşuri din plastic puse sub birou - foarte utile pentru depo-
zitarea proiectelor voluminoase, a materialelor şi a obiectelor personale.

• Rafturi pentru documente - un mod ingenios pentru a ţine pe
birou hârtiile de la mai multe proiecte (vezi ilustraţia de la pagina
121).

• Rafturi în trepte cu mape pentru clasificare - ideale pentru a
ţine proiectele la care lucrezi ordonate şi la îndemână.

• Cadru pentru dosare - foarte bun pentru a ţine pe birou un
număr mare de dosare.

• Suporturi de perete — adaugă loc de depozitare fără să intervi în
spaţiul de lucru. Foarte bune pentru comunicarea în interiorul biroului.

• Cutii poştale pentru Intrări/Ieşiri — obligatorii pentru sortarea
informărilor, a corespondenţei şi a rapoartelor zilnice, mai ales dacă
ai mai mulţi şefi.

Etichetarea
Este foarte importantă, mai ales dacă ai un coleg de birou, pentru

a şti amândoi care este locul fiecărui obiect. Exteriorul multor piese
de mobilier poate fi etichetat, fără a le strica aspectul şi fără a
„aglomera" biroul. Oamenii se aşteaptă să vadă multe etichete într-un
birou. Totuşi, s-ar putea să vrei să fii mai subtil în cazul rafturilor,
etichetând suprafeţele şi nu marginile. La sertare, birou şi dulăpioare,
etichetează zonele interioare.

5. ECHILIBREAZĂ
Fă o plecăciune. Organizat pornind din interior, biroul tău

compartimentat este acum un model de confort, de ordine, de eficienţă
şi este atractiv. Dar, pentru a-1 menţine aşa, trebuie să fii vigilent
deoarece este foarte uşor să acumulezi iar mai mult decât îţi permite
spaţiul limitat. Urmează acest plan simplu de întreţinere şi te vei
simţi întotdeauna bine în biroul tău. Nu vei mai fi niciodată crispat
şi înghesuit, îţi vei păstra un anumit nivel de intimitate, vei fi mai
relaxat şi îţi va creşte productivitatea.

• Zilnic. Rezervă-ţi câte zece minute la sfârşitul fiecărei zile
pentru a pune lucrurile la locurile lor, astfel încât, dimineaţa, când
te întorci la serviciu, biroul să fie, la fel ca tine, pregătit de muncă.

SFATUL PROFESIONISTULUI

Intimitate şi coabitare

în cazul birourilor individuale, intimitatea este un subiect foarte
important, mai ales dacă lucrează două persoane în ele. lată câteva
sfaturi care te vor ajuta. Agaţă un semn cu NU DERANJAŢI la intrarea
în birou pentru a evita întreruperile. Dacă un proiect cere
concentrare, lucrează la el în liniştea bibliotecii firmei, \forbeste
încet la telefon pentru a le sugera colegilor să îţi respecte nevoia
de linişte şi pentru a le respecta şi lor aceeaşi nevoie. Dacă la
aceeaşi masă lucrează mai multe persoane, foloseşte suporturi de
perete pentru a comunica fiecăreia stadiul proiectului. Şi alege un
scaun de birou reglabil, pentru a sta toţi confortabil.



• Pe parcurs. Persoanele care îşi păstrează birourile ordonate
tot timpul capătă obiceiul de a face câte o curăţenie drastică la sfârşitul
fiecărei săptămâni. Rezervă-ţi în fiecare vineri aproximativ treizeci
de minute pentru a arunca toate rapoartele şi publicaţiile care luni
vor fi vechi. Strânge toate dosarele cu care ai terminat şi trimite-le
acum la arhivă.

• Reglaje periodice. Deoarece nu au loc pentru obiecte în plus
şi pentru că rolurile şi responsabilităţile se schimbă constant în firmele
mari, cei care lucrează în birouri ind iv idua le trebuie să îşi
supravegheze şi să îşi adapteze sistemul mult mai des decât omologii
lor din alte birouri. La fiecare trei luni, rezervă-ţi câteva ore pentru
a reevalua felul în care foloseşti spaţiul şi pentru ce mai ai nevoie de
loc. O responsabilitate temporară s-ar putea să fi devenit permanentă,
obiectele asociate acesteia necesitând acum locuri permanente în birou.
Vezi şi ce noi evoluţii ale firmei pot cere o reglare a sistemului tău.
De exemplu: A avut loc o schimbare de personal? Ai un şef nou?
împărţi acum biroul cu încă cineva?
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BIROURILE „VALIZĂ"

ANALIZA

1. CE FUNCŢIONEAZĂ?
Exemple:

„De fiecare dată când trebuie să plec într-o călătorie, deschid un
dosar nou, în care pun tot ce are legătură cu acea călătorie - itinerarul,
biletele de avion, programul de întâlniri, actele de care am nevoie,
în acest fel evit să strâng lucrurile în ultima clipă şi să intru în
panică."

Avocat la o firmă

„Ţin toate numele şi adresele într-o agendă electronică. Este
uşoară, portabilă, şi mă ajută să păstrez contactul cu prietenii, colegii
şi familia - chiar dacă uită să îmi lase numărul de telefon pe robot!"

Comis-voiajor

2. CE NU FUNCŢIONEAZĂ?
Exemple:

„Atât de mare este teama că voi pleca într-o călătorie şi că voi
uita vreun dosar sau nişte acte importante, încât mă apuc să strâng
hârtiile cu trei zile înainte pentru a nu scăpa nimic din vedere. Biroul
meu e vraişte."

P ?̂ Manager



„Călătoresc săptămânal şi stau acasă doar o zi sau două. Când
sunt acasă, sunt întotdeauna copleşit de cantitatea de corespondenţă
pe care trebuie să o sortez şi de lista de activităţi pe care trebuie să le
recuperez. Niciodată nu am timp pentru familie sau pentru viaţa
socială."

Producător TV

„Cea mai mare provocare este să îmi dau seama cum să mă
descurc în locuri aşa de mici şi de strâmte (maşină, aeroport, avion,
camere de hotel). Fără birou şi fără fişier, caut întotdeauna un loc
confortabil, încercând să ocup cât mai puţin spaţiu atunci când lucrez."

Consultant

3. CARE SUNT OBIECTELE CELE MAI IMPORTANTE
PENTRU TINE?

• Mark M., Accounts Manager pentru un mare producător,
avea nevoie de spaţiu pentru documentele de călătorie (itinerar şi
bilet, paşaport, bani, cecuri, cărţi de credit, cărţi de vizită, plicuri
pentru chitanţe, acte de călătorie, rapoartele de cheltuieli), telefoane
şi întâlniri (cartelă de telefon, telefon mobil şi pager, numere de
telefon importante, calendar), materiale (carneţele, articole de
papetărie, timbre, etichete pentru plicuri, creioane, stilouri, agrafe
de hârtie, Post-it, mini-capsator).

• Sarah T., scriitoare şi oratoare, avea nevoie de spaţiu pentru
actele la care lucra (dosare ale clienţilor sau ale proiectelor, materiale
de citit, ziare şi cărţi adunate pe parcurs, cărţile de vizită ale altor
persoane), materiale de prezentare (literatură de specialitate, mostre,
dosare şi cărţi de referinţă, planşe, carioci, proiector).

• Susan L., agent de vânzări la o firmă de programare, avea
nevoie de spaţiu pentru aparatul de proiecţie, computer şi cabluri,
reportofon, casetofon portabil şi casete, deşteptător, îmbrăcăminte
(haine şi pantofi pentru afaceri, pentru seară şi de zi; pantofi şi
echipament de sport, îmbrăcăminte pentru dormit, lenjerie, ciorapi,
dresuri, costum de baie, medicamente şi cosmetice) rezerve pentru
cazuri de urgenţă (lanternă şi baterii, cabluri pentru bateria de la
maşină, reflectoare, roată de rezervă şi cric, sticlă cu apă, gustări
pentru cazul în care ar rămâne blocată pe drum, lenjerie, bluză şi
dresuri de rezervă).

4. DE CE VREI SĂ TE ORGANIZEZI?
Exemple:

• „Pentru a reduce stresul şi frustrările din timpul călătoriilor
deoarece voi şti exact ce iau cu mine şi voi fi sigur că va ajunge ta
destinaţie o dată cu mine."

• „Pentru economisi timpul prea lung pierdut cu împachetatul
şi cu despachetatul."

• „Pentru a îmbunătăţi perioada de recuperare de după o
călătorie, care este dezordonată, deoarece uit să despachetez şi pierd
notiţele despre telefoane pe care ar trebui să le dau şi scrisori pe care
ar trebui să le scriu."

• „Pentru a evita situaţiile jenante în care pierd zborurile, ratez
întrevederile şi întârzii la întâlniri pentru că nu ştiu unde trebuie să
fiu, când şi cum să fiu acolo."

5. CARE ESTE CAUZA PROBLEMELOR?
Iată câteva dintre cauzele comune ale dezordinii dintr-un birou

„valiză":

• Mai multe lucruri decât spaţiu liber. Evident, cea mai
întâlnită cauză a dezordinii de călătorie este să iei prea multe lucruri
- ai mai multe lucruri decât poţi să pui în bagaje. Buzunarele şi
valizele sunt supraîncărcate şi se strică.

• Obiectele nu au locul lor. Adesea, oamenii împachetează la
întâmplare, punând de fiecare dată lucrurile pe care le iau cu ei în
alte locuri, în maşină sau în valiză. Această abordare te împiedică să
vezi dintr-o singură privire ce îţi lipseşte.

• Depozitare nepotrivită. Adesea, profesioniştii care călătoresc
mult cumpără sau folosesc valize fără să se gândească dacă se potrivesc
cu obiectele lor. Prin urmare, sfârşesc cu un bagaj de dimensiuni,
formă şi spaţiu nepotrivite pentru ei.

STRATEGIA

PLANIFICAREA ZONELOR
Persoanele care îşi au biroul în valiză trebuie să îşi stabilească

nişte zone mai compacte decât ceilalţi, deoarece sunt tot timpul pe



dram. Nu mai poţi să te întorci să iei ce ai uitat dacă eşti în avion, în
tren sau în maşină, la jumătatea drumului spre destinaţie. Hai să
aruncăm o privire asupra unora dintre zonele de activitate obişnuite,
cu obiectele şi modurile lor de depozitare dintr-un birou mobil şi
cum pot fi create pentru călătoria cu avionul/trenul şi pentru cea cu
maşina.

Călătoria cu trenul sau cu avionul

Activităţi

Muncă

Telefon

Prezentări şi vânzări

îmbrăcat

Obiecte

Dosare cu proiecte
sau clienţi
Laptop
Materiale de citit
Publicaţii
Cărţi de vizită

Telefon mobil
Pager
Cartelă telefonică
Numere de telefon
importante
Calendar

Pliante publicitare
Mostre
Materiale de referinţă
Planşe de prezentare
şi carioci
Proiector
Folii pentru proiector

îmbrăcăminte
Cosmetice
Pantofi
Haine

Depozitare

Servietă

Buzunarul
hainei

Sacoşă

Geantă de mână
Port-fard

Călătoria cu maşina

Activităţi

Muncă

Telefon

Prezentări şi vânzări

îmbrăcat

Obiecte

Dosare cu proiecte
sau clienţi
Laptop
Materiale de citit Serviet
Publicaţii
Cărţi de vizită

Telefon mobil
Pager
Cartelă telefonică
Numere de telefon
importante
Calendar

Pliante publicitare
Mostre
Materiale de referinţă
Planşe de prezentare
şi carioci
Proiector
Folii pentru proiector

îmbrăcăminte
Cosmetice
Port-fard
Pantofi
Haine

Depozitare

Cutie pentru
dosare pe
scaunul din faţă

:ă

Servietă

Cutie în
portbagaj

Geantă pentru
haine

Scaunul din
spate

IDEI PENTRU LĂRGIREA SPAŢIULUI
Pentru cei a căror muncă presupune multe călătorii, cel mai bun

mod de a mări spaţiul disponibil este să înveţe să nu ia multe bagaje.

SFATURI PENTRU A CĂLĂTORI cu BAGAJE PUŢINE

• Dacă ai un calculator portabil, stochează în el sau pe dischete
cât mai multă informaţie posibilă, păstrând exemplare pe hârtie doar
pentru lucrurile esenţiale (contracte, pliante publicitare).



• Trimite materialele de prezentare voluminoase direct la hotel
sau la locul de întâlnire, nu le căra cu tine.

• Ia cu tine etichete gata scrise şi plicuri pentru a trimite la
birou actele şi corespondenţa pe care le-ai rezolvat. Foloseşte un
reportofon pentru a dicta răspunsuri la scrisori şi trimite asistentului
tău casetele prin poştă, pentru a le transcrie.

• Limitează-ţi garderoba pentru călătorie la una sau două culori
de bază (de exemplu, alb şi negru). Toate lucrurile se vor asorta
între ele, făcând rezerva de haine să ţină câteva zile şi uşurând
împachetarea. Periodic, adaugă câteva articole sau accesorii pentru
varietate.

• Ta cu tine variantele mai mici, pentru voiaj, ale articolelor
cosmetice preferate. Dacă nu călătoreşti o perioadă mai lungă, lasă
acasă variantele mai voluminoase.

• înainte de a pune în bagaj un uscător de păr sau un fier de
călcat, verifică la hotel dacă nu cumva oferă chiar ei aceste facilităţi.

• Ţine în portofel doar ce este important: carnetul de şofer, o
carte de credit, o cartelă de telefon, un cartonaş cu numerele de
telefon ale companiei aeriene pe care o foloseşti. E mai sigur aşa!

• Alcătuieşte-ţi o listă cu bagaje. Dacă faci des călătorii, fă mai
multe liste pentru diferite tipuri de călătorii (o singură zi sau şapte,
climă caldă sau rece etc.).

DURATA ESTIMATĂ
Iată timpul mediu necesar pentru a organiza un birou „valiză":

i
CÂT VA DURA?

Atac

i 1. Sortează 3 ore
l 2. Purifică 1 oră

3. Atribuie un loc 1 oră
' „ ... 4. Cutii/alte metode 2 ore
l pentru depozitare
l 5. Echilibrează 30 minute zilnic la
| sfârşitul fiecărei călătorii
i

ATACUL

1. SORTEAZĂ
Birourile „valize" te obligă să fii mai selectiv în felul în care

sortezi şi îţi grupezi lucrurile decât orice altă situaţie organizatorică
deoarece nu îţi poţi permite să fii un bazar ambulant atunci când
mergi cu trenul, avionul sau cu maşina. Iată o listă cu moduri posibile
de sortare pentru a te ajuta să îţi stabileşti propriile asocieri.

Moduri de a sorta actele

După contul clientului
După ordinea cronologică a evenimentelor în timpul călătoriei
După teritoriu sau loc

Sau le poţi împărţi astfel:

Documente legate de călătorie
Documente fără legătură cu călătoria
Citit
Dosare cu proiecte sau cu activităţi
Acte de rezolvat în avion
Acte de rezolvat în timpul întâlnirilor

Moduri de a sorta pliantele publicitare

După felul produsului
După dimensiuni şi număr
Alfabetic
După felul clientului

Moduri de a sorta articolele de vestimentaţie

După ocazie
După utilitate
De afaceri - obişnuite — pentru sport
Curate - Murdare
Haine - Lenjerie - Accesorii
Cele care trebuie să stea pe umeraş — împăturite - neîmpăturite



Moduri de a sorta articolele cosmetice

După categorie (întreţinerea dinţilor şi a părului, spălat, cosmetice,
parfumuri)

După dimensiune şi greutate
Importante (în poşetă) - obişnuite (în valiză)
Fragile - rezistente

Moduri de a sorta aparatura

Calculator
Comunicaţii
Prezentări

Moduri de a sorta documentele de călătorie

După categorie:

Dosare
Bilete şi itinerar
Cărţi de credit
Paşaport
Bani

Moduri de a sorta diferite obiecte

După categorie:

Pentru scris
Pentru calculator

EVITĂ CAPCANELE OBIŞNUITE

Organizează biroul de acasă. 0 parte a secretului prin care poţi
să rămâi organizat atunci când eşti în deplasare esfe să ai acasă un
birou ordonat. Pregăteşte-te să ataci biroul de acasă după ce ter-
mini cu cel „valiză", pentru ca un sistem să îl susţină pe celălalt.

Atacă, mai întâi, ceea ce este vizibil. Mulţi dintre cei care
călătoresc mult au o colecţie impresionantă de genţi şi geamantane
pline cu lucruri pe care nu le-au mai despachetat din deplasările
anterioare. Ocupă-te şi de acestea după ce ai terminat cu valizele
folosite în mod curent şi cu maşina. Este important să nu le treci
cu vederea, dar va fi mai uşor o dată ce ai înţeles cum va arăta
sistemul tău.

2. PURIFICĂ
Pentru cei care au birouri „valiză", această etapă implică renunţarea

la obiectele în plus care nu mai sunt folosite şi care s-au adunat în
maşină, valize şi serviete, dar şi luarea unei decizii în ceea ce priveşte
ce să nu ia în deplasări. Doar vrei să călătoreşti cu ei cât mai puţine
bagaje şi cât mai confortabil.

LISTA LUI JULIE cu LUCRURI DE ARUNCAT

• Pliante sau broşuri publicitare - dacă sunt depăşite, îndoite,
pătate sau mototolite.

• Materiale de prezentare, mostre şi diferite obiecte - dacă
nu au fost folosite niciodată.

• Dosare de la întâlniri anterioare - Dacă nu le-ai despachetat
niciodată după acele întâlniri.

• Articole de cosmetică - dacă nu au fost folosite niciodată,
probabil că nici nu le vei folosi.

SFATUL PROFESIONISTULUI

Foloseşte timpul în care călătoreşti în mod productiv

Adesea, cei care călătoresc în interes de afaceri spun că lucrează
cel mai bine în timpul deplasării, când nu sunt deranjaţi de
telefoane, de colegi şi de clienţi. Alege să te ocupi de actele cele
mai importante în timpul călătoriei, în funcţie de propriile obiceiuri,
stil de muncă şi reacţii la mediul în care călătoreşti. Mike M. alege
să facă sarcinile lipsite, de importanţă atunci când călătoreşte cu
avionul deoarece consideră deranjante întreruperile venite din



partea echipajului şi a anunţurilor piloţilor. Sherri G. nu ţine cont
de aceste întreruperi şi îşi rezolvă în timpul zborului sarcinile cele
mai dificile. Lipsa telefonului o ajută să se concentreze şi foloseşte
avionul ca pe un spaţiu rezervat muncii.

Alte idei pentru cum să lucrezi în timp ce călătoreşti:
• între plecări, m timp ce aştepţi în aeroport, fă-ţi ordine în

servietă (poşetă), între zboruri, una dintre clientele mele se aşază
lângă câte un coş de gunoi şi aruncă toate carneţelele şi şerveţelele
folosite, creioanele rupte şi revistele sau rapoartele citite. Când
ajunge la destinaţie, servieta ei este ordonată impecabil.

• la cu tine un dosar pe care să îl citeşti pentru a ţine pasul cu
noutăţile şi informaţiile care privesc afacerea ta.

• Poţi să îţi îmbogăţeşti cunoştinţele ascultând, în timp ce
conduci, seminarii sau cărţi înregistrate pe casetă. Ţine la îndemână
un reportofon pentru a face notiţe verbale în timp ce asculţi.
Apoi trimite caseta asistentului tău, la birou, pentru a o transcrie,
astfel încât, la întoarcere, să poţi acţiona imediat,

• Ţine un plic mare, din hârtie groasă plin cu obiecte pentru scris
(articole de papetărie, carneţele, plicuri, timbre, felicitări) şi ocupă-te
de corespondenţa veche şi de scrisorile de mulţumire în timp ce eşti
în tren sau în avion. Pune-le la poştă când ajungi la destinaţie.

• Foloseşte un calendar sau o agendă pentru a-ţi marca toate
lucrurile pe care trebuie să le faci sau mesajele telefonice. Foloseşte
acelaşi calendar şi acasă şi în deplasare pentru a evita transcrierile.

3. ATRIBUIE UN LOC
Pentru cei care călătoresc mult este foarte important să creeze

locuri clare, fixe, în maşină sau în bagaje pentru fiecare obiect.
Pentru că:

• Va face împachetatul şi despachetatul mult mai uşoare.
• Iţi va permite să verifici repede, dintr-o privire, dacă ai tot ce

îţi trebuie şi să găseşti imediat orice ai nevoie, oricând.
• îţi va accentua încrederea în tine şi controlul în timpul

călătoriei.
• Va mări siguranţa deplasării. Bâjbâiala şi imaginea de distrat

sau de dezordonat te pot transforma într-o ţintă a infracţiunilor. De
exemplu, eu am în servietă un buzunar îngust în care întotdeauna ţin

biletul de călătorie şi itinerarul, în timp ce actele le păstrez la
îndemână, în portofel. Când trec prin poarta de îmbarcare, pot să
scot repede şi fără probleme actele şi biletul.

Foloseşte următoarei indicaţii pentru a hotărî unde să pui fiecare
lucru. Desigur, trebuie să iei decizii în funcţie de propriile obiceiuri,
asocieri, nevoi şi confort.

Călătoria cu avionul/trenul
• Buzunarul jachetei sau al poşetei - obiecte pe care trebuie să

le ai la îndemână şi în siguranţă (de exemplu, bani, acte, cărţi de
vizită, chei, pager etc.).

• Servietă - lucruri legate de munca ta pe care trebuie să le ai la
îndemână în timpul călătoriei (de exemplu, laptop, dosare, calendar,
materiale de citit, hărţi, obiecte de scris).

• Sacoşă adiţională - obiecte personale sau legate de munca ta,
care sunt prea voluminoase pentru servietă, dar pe care nu îţi poţi
permite să le pierzi dacă îţi sunt rătăcite bagajele, în aeroport (de
exemplu, materiale pentru prezentări, cărţi, pantofi de sport, sticla
cu apă, gustări, perna pentru călătorie, lucruri pentru urgenţe, cum
ar fi periuţă de dinţi, apă de colonie, lenjerie sau ciorapi de rezervă).
In drum spre o vânzare importantă, unul dintre clienţii mei s-a oprit
să facă plinul la maşină. A reuşit să îşi stropească pantofii şi pantalonii
cu benzină, iar după douăzeci de minute de alergat pin frig, în speranţa
că va scăpa de miros, a intrat în clădirea clientului. Recepţionistul 1-a
întrebat imediat dacă se simte miros de benzină. Ce bine ar fi fost
dacă ar fi avut nişte haine de schimb în maşină!

• Bagajul principal (cel care intră în cala avionului sau cel de
mână) — lucruri fără de care te poţi descurca sau pe care le poţi
înlocui uşor, dacă se pierd (de exemplu, haine, pantofi, lenjerie intimă,
ciorapi, echipament de sport, articole de cosmetică, o geantă de
rezervă, punga pentru lenjerie).

• Trusele de toaletă şi de cosmetice - obiecte mici -pentru
întreţinere (de exemplu, apă de colonie, ustensile pentru ras,
cosmetice, deodorant, şampon, săpunuri, trusa de prim-ajutor).
Stabileşte câte un compartiment separat pentru trusele de toaletă sau



pentru cosmetice, nu le amesteca pe toate. Ţine aceste truse pregătite,
pentru a nu le umple la repezeală. Cumpără cîte un exemplar în plus
din articolele de cosmetică pe care le foloseşti regulat şi ţine-le lângă
bagaj împreună cu o listă a lor, incluzând şi „perisabilele" care trebuie
adăugate în ultimul moment (de exemplu, medicamente, vitamine,
lac de unghii). Dacă pleci des în deplasări, ţine două variante de
truse de toaletă: una cu articole cosmetice de dimensiuni mici, pentru
călătoriile scurte şi alta cu articole cosmetice de dimensiuni normale,
pentru deplasările mai lungi.

Călătoria cu maşina
Pentru a-ţi transforma automobilul într-un birou mobil eficient,

George Phirripidus sugerează să te gândeşti la interiorul maşinii ca
la o masă de lucru şi la portbagaj, ca la o cameră de aprovizionare şi
ca la un fişier.

• Locul de lângă şofer - obiecte care ar trebui să stea pe birou,
la care ai nevoie de acces rapid, uşor şi des (de exemplu, laptop,
reportofon, calendar sau agendă, dosarele clienţilor).

• Torpedo - actele şi obiectele vehiculului (de exemplu, talon,
asigurare, cameră foto, lanternă).

• Buzunarul de pe portieră - lucruri drepte şi plate pe care trebuie
să le ai la îndemână (de exemplu, harţi, plicul cu chitanţe, carneţele
şi creioane).

• Spaţiul dintre scaune - obiecte voluminoase, personale sau
legate de munca ta, de care ai nevoie des (de exemplu, casete audio
cu muzică sau educaţionale, telefon mobil, şerveţele). Nu pune lucruri
grele pe scaunul din spate dacă vei avea nevoie de ele în timp ce
conduci. Când te întorci după ele poţi să îţi provoci dureri de spate
sau să faci un accident.

• Locul din spate - obiecte fragile sau delicate, care s-ar putea
strica în portbagaj (de exemplu, materiale de prezentare, haine sau
umeraşe).

• Portbagaj - lucruri de care nu ai nevoie în timp ce conduci
(de exemplu, dosare mari, mostre şi cărţi de referinţă, materiale şi
pliante promoţionale, îmbrăcăminte sau alte obiecte).

SFATUL PROFESIONISTULUI

De indată ce ajungi la hotel, rezervă-ţi un sfert de oră pentru a
despacheta şi a atribui câte un loc fiecărui obiect pe care l-ai adus
cu tine. în acest fel şi camera ta de hotel va fi organizată, lată cum:

• Stabileşte zone în camera de hotel. Câteva sugestii: Zona de
îmbrăcat, Zona de îngrijire, Zona de lucru, Zona cu diverse materiale,
Zona bagajelor, Zona pentru luat masa.

• Fă-ţi un obicei din a ţine cheia camerei în acelaşi loc din poşetă
sau din servietă de fiecare dată când ieşi; o vei găsi întotdeauna. De
exemplu, eu o ţin, de obicei, în acelaşi buzunar al genţii în care ţin şi
cheile de la casă - locul cel mai logic şi mai firesc în care caut.

4. MODURI DE DEPOZITARE

Metodele mele preferate pentru depozitare în cazul
persoanelor care călătoresc

• Valiză extensibilă - foarte potrivită dacă te aştepţi să te întorci
cu mai multe documente decât ai plecat.

• Mape pentru CD-uri şi pentru dischete - plicuri din piele sau
din plastic pentru a proteja şi a organiza datele pe drum.

• Dosar extensibil - perfect pentru a ordona actele cronologic,
pe întâlniri, în timpul călătoriei.

• Asistent personal digital (PDA) - alternative uşoare, subţiri
la agendele voluminoase, care pot fi incomode în timpul călătoriei.
Te ajută să aranjezi întâlnirile, lucrurile pe care le ai de făcut şi
numerele de telefon. Unele dintre acestea îţi permit şi să te conectezi
la Internet. Totuşi, trebuie să ştii să lucrezi cu calculatoarele pentru
a folosi un PDA.

• Plic pentru chitanţe gata adresat - un mod uşor de a ţine evidenţa
cheltuielilor şi gata de a fi trimis de îndată ce te întorci acasă.

• Cutii portabile pentru dosare - nemaipomenite pentru
organizarea dosarelor, a mostrelor şi a cataloagelor în portbagaj.



Lipeşte bucăţele de pâslă pe fundul lor pentru a nu aluneca prin
portbagaj în timpul mersului.

• Birou portabil - transformă locul din faţă al maşinii într-o
suprafaţă de lucru comodă, pentru laptop, hârtii şi diferite obiecte.

• Compartimentare pentru portbagaj - Un mod isteţ de a ţine o
mulţime de lucruri în portbagaj - foarte bun pentru agenţii de vânzări.

• Mape din plastic - foarte bune pentru ca documentele ţinute
în servietă să nu se îndoaie, rupă sau împrăştia; sunt indestructibile.

• Hands-free - perfect pentru siguranţa călătoriei.
• Lumină pentru laptop şi paravan pentru computer - luminează

discret tastatura, pentru a nu deranja pasagerii care dorm lângă tine
în avion.

• Geantă care se strânge şi mapă din piele - un supliment foarte
bun pentru servietă ca să nu fii nevoit să o cari la fiecare întâlnire.

• Husă pentru bara de protecţie - o folie de plastic cu care se
acoperă bara de protecţie ca să nu te murdăreşti când pui şi iei lucruri
din portbagaj.

• Rucsac pentru laptop - Rucsac special pentru transportul
laptopului, împarte greutatea în mod egal, previne durerile de spate.

• Trusă de toaletă cu multe buzunare - doar o agăţi de uşa de la
baia hotelului şi nu mai trebuie să despachetezi şi să strângi toate
acele obiecte.

Etichetarea
Agaţă de fermoare mici brelocuri cu etichetă, ca pentru chei,

pentru a indica ce conţine fiecare geantă. Sau pune câte o notiţă în
fiecare buzunar al valizei ca să ştii ce trebuie să fie acolo.

5. ECHILIBREAZĂ
Acum, că ai învăţat să controlezi admirabil biroul tău „valiză",

iată cum să îl păstrezi aşa:

• Zilnic. Ca şi în cazul unui birou obişnuit, este important să îţi
rezervi câte un sfert de oră la finalul fiecărei zile de muncă pentru a
strânge lucrurile şi pentru a te pregăti pentru ziua următoare. Când
eşti în deplasare, acest lucru este şi mai important deoarece este

foarte probabil că vei lucra cu un volum foarte mare de acte, mesaje
telefonice, cereri de informaţii şi poştă electronică acumulate în timpul
călătoriei. Rezervă-ţi treizeci de minute zi lnic pentru a face curăţenie.

• Pe parcurs. Verifică mesageria vocală şi răspunde din mers
la ce poţi. Foloseşte poşta electronică pentru a păstra legătura şi
pentru a coordona proiectele cât eşti în deplasare. Aranjează cu
asistentul tău să îţi sorteze corespondenţa, astfel încât, la întoarcere,
teancurile de scrisori să nu fie prea greu de rezolvat. Fii realist în
privinţa perioadei „de recuperare" şi programează-ţi cel puţin o oră
sau două pentru ea. în cazul în care călătoreşti mult, cere-i asistentului
tău să îţi trimită corespondenţa şi documentele pentru a fi la zi cu
munca. Când te afli în deplasare, dacă descoperi că ai uitat un obiect
de pe lista cu bagaje sau că ai luat ceva în plus, revizuieşte lista chiar
în acel moment. Nu aştepta până începi să împachetezi pentru
următoarea călătorie, când îţi va fi aproape imposibil să îţi mai
aminteşt i ce schimbări voia i să faci. De cum a jung i acasă,
despachetează şi înlocuieşte tot ce ai consumat în călătorie. Astfel
vei putea lucra neîntrerupt, iar pregătirile pentru următoarea deplasare
vor fi mai scurte.

• Reglaje periodice. Păstrează un control strict al dezordinii
curăţând lunar servieta şi automobilul (atât interiorul lui cât şi
portbagajul). Aruncă toate pliantele expirate, materialele, articolele
cosmetice şi dosarele pe care nu le mai foloseşti.

SFATUL PROFESIONISTULUI

Păstrează controlul la convenţii

Ţi se întâmplă întotdeauna să te întorci de la convenţii cu tone
de notiţe şi de idei pe care nu /e despachetezi şi nu /e foloseşti
niciodată? Acest lucru se întâmplă deoarece, dacă nu îţi stabileşti
clar scopurile pentru care participi la e/e, convenţiile sunt ca un
magnet pentru acumularea de hârtii inutile. Păstrează-ţi concen-
trarea participând doar la acele seminarii sau întâlniri care te vor
ajuta să îţi atingi scopurile, chiar dacă eşti acolo pentru a interac-
ţiona sau a întâlni oameni cu aceleaşi preocupări ca tine sau pentru
a învăţa lucruri noi în diferite domenii. Când primeşti cărţi de
vizită, scrie pe spatele lor câte o mică descriere (de exemplu, „tipul



înalt şi roşcat, cu râs ciudat"), plus acţiunea pe care vrei să o
întreprinzi (de exemplu, sună-l, scrie-i o scrisoare de mulţumire
sau trimite-i pliante publicitare) şi pune cărţile de vizită fntr-un
loc anume în servietă, pentru a le găsi la întoarcerea acasă. Foloseşte
timpul în care eşti în avion pentru a face, pe o foaie de hârtie, un
sumar cu toate ideile bune care ţi-au venit în timpul convenţiei şi
pe care intenţionezi să le aplici la întoarcere şi, de îndată ce ajungi
acasă, pune hârtia într-un dosar numit „Comori" (vezi Capitolul 7),
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ANALIZA

1. CE FUNCŢIONEAZĂ?
Exemple:

„Ţin biletele la concerte şi la evenimentele sportive în sertarul de
sus al bufetului deoarece ştiu că acolo le voi găsi întotdeauna."

Bruce C.

„Ţin toate chitanţele de plată a impozitelor într-o mapă pentru că
nu am prea multe şi, astfel, e uşor să le pun undeva. Plus că aşa nu le
pierd."

Risa S.

2. CE NU FUNCŢIONEAZĂ?
Exemple:

,,Cc să fac cu toate hârtiile astea? Bufetul din bucătărie este acoperit
cu acte de la şcoala copi lului , invitaţii, corespondenţă, chitanţe, ce
vrei tu. Când vine vremea mesei, le arunc pe toate în nişte pungi şi
nu mă mai uit niciodată la ele."

Alice L.

„Niciodată nu plătesc facturile la timp. în cea mai mare parte a
timpului nici nu ştiu de unde să le iau. Tot timpul plătesc penalizări
şi dobânzi."

Libby C.



„Este foarte greu să hotărăşti ce să păstrezi şi ce să arunci. Aşa că
păstrez totul. Hârtiile au pus stăpânire pe casa mea!"

Sharon L.

„Păstrez o grămadă de articole şi de reţete pentru viitor. Dar nu
le găsesc niciodată când am nevoie de ele."

Martha G.

3. CARE SUNT LUCRURILE CELE MAI IMPORTANTE
PENTRU TINE?

Exemple:

• Joan K., o mamă cu trei copii, avea nevoie de spaţiu pentru
chitanţele şi facturile casei, dosarele şcolare, dosarele financiare,
documente importante ale familiei, corespondenţa cu prietenii,
informaţii de călătorie şi dosare pe subiecte cum ar fi creşterea copiilor,
distracţii şi perfecţionare.

• David P., pensionar, avea nevoie de spaţiu pentru chitanţe şi
facturi, dosare de impozite, extrase de cont, formulare de investiţii,
documente imobiliare, dosare medicale, articole de papetărie, plicuri,
timbre şi idei şi reclame de călătorii.

• Janice şi John R., soţ şi soţie, aveau nevoie de spaţiu pentru
informaţii bancare şi de investiţii, chitanţe de plăţi şi facturi, manuale
şi garanţii de la diferite aparate electro-casnice, dosare pentru
achiziţionări de opere de artă, numere de telefon şi pliante de la
restaurante.

4. DE CE VREI SĂ DEVII ORGANIZAT?
Exemple:

• „Ca să plătesc facturile la timp! Ca să nu mai pierd banii pe
dobânzi şi penalizări."

• „Pentru a putea să mai folosesc masa din bucătărie!"
• „Pentru a reduce tensiunea produsă de toate hârtiile urâte care

sunt peste tot!"
• „Pentru a mă simţi mai sigur pe mine şi pentru a nu îmi mai

fi teamă tot timpul că am uitat ceva!"
• „Pentru a economisi timp şi pentru a scăpa de stresul căutării

hârtiilor şi a documentelor rătăcite."

5. CARE ESTE CAUZA PROBLEMELOR?
Acestea sunt cauzele obişnuite ale dezordinii hârtiilor din casă:

• Obiectele nu au locuri bine stabilite. Deoarece multora nu
le place să se ocupe de actele casei, rareori se gândesc să stabilească
un loc pentru a o face. Prin urmare, hârtiile importante sfârşesc
împrăştiate prin toată casa: îngrămădite pe bufetul din bucătărie, pe
masă sau pe podea, lângă pat.

• Nu îţi place spaţiul. La fel de des întâlnită şi rezultat al
aceleiaşi antipatii, este alegerea locului pentru lucrul cu documentele
într-o cameră sau într-o zonă care este la fel de respingătoare ca şi
munca în sine. De exemplu, una dintre clientele mele crease un birou
pentru a se ocupa de actele casei, dar era atât de întunecat şi de
posomorât, încât ea ajungea întotdeauna să sorteze corespondenţa şi
să îşi plătească facturile din pat, pentru a putea să se uite şi la televizor.
Prin urmare, biroul se transformase într-o debara, iar noptiera era
plină cu teancuri de acte. Soluţia a fost să îşi redecoreze şi să îşi
organizeze biroul pentru a fi la fel de atrăgător ca şi dormitorul.

• Ce nu vezi se uită. Persoanele care nu ştiu cum să pună pe
picioare un sistem solid pentru dosarele casei au obiceiul să lase
peste tot chitanţe şi alte documente importante ca semne pentru a-şi
aminti ce au de făcut. Gestul este bine intenţionat, dar rezultatul
este, de obicei, un eşec, deoarece aceste indicii vizuale sfârşesc, adesea,
într-un teanc, pierdute sau uitate. Soluţia este crearea unui sistem în
care să ai încredere, în care fiecare lucru să aibă un loc bine stabilit.

STRATEGIA

Fie că eşti căsătorit sau nu, că locuieşti la bloc sau la casă, că
lucrezi acasă ori la birou, fiecare gospodărie are propriul ei centru
de informaţii, un loc în care să te ocupi de toate actele şi hârtiile
vieţii de zi cu zi, de exemplu, mesaje telefonice, liste de cumpărături,
anunţuri de la şcoală sau din partea comunităţii locale şi facturi.

Alege un loc central, în care tu şi toţi cei din casă vă petreceţi cel
mai mult timp, unde ţineţi corespondenţa şi de unde daţi telefoane.
Oriunde ar fi acest spaţiu - în bucătărie, în sufragerie sau lângă uşa
de la intrare - vei avea nevoie de o suprafaţă de lucru (pentru a scrie
scrisori, a plăti facturi şi a completa formulare), un loc pentru depozitarea



dosarelor (un fişier sau cutii pentru arhivare) şi un dulap sau un coş
cu diferite materiale (timbre, capsator, foarfece, agrafe de birou,
bandă adezivă).

Planificarea zonelor
Uneori, oamenilor le place să se ocupe de anumite acte ale casei

într-un loc şi de altele, în altă cameră. De exemplu, s-ar putea să îţi
placă să dai telefoane şi să te ocupi de actele familiei în bucătărie, dar
să preferi să plăteşti facturi şi să completezi declaraţia de venit în
dormitor, într-un cadru mai intim. Este bine aşa, cu condiţia să stabileşti
câte o zonă sau o cameră a casei pentru fiecare activitate şi să le respecţi.
Dacă împrăştii, fără discernământ, acte prin toată casa, îţi va fi foarte
greu să ştii unde este fiecare hârtie, atunci când ai nevoie de ea.

Iată câteva zone de activitate obişnuite, cu obiectele şi modurile
lor de depozitare pentru un centru de informaţii casnice, localizat în
bucătărie.

Activitate Obiecte Mod de depozitare

Corespondenţă Cutie pentru scrisori Bufetul din bucătărie
şi acte primite (într-un capăt)

Cutie pentru scrisori
de trimis
Invitaţii
Acte şcolare de semnat
Articole de papetărie şi Sertarul bufetului
carneţele

Plata facturilor Facturi de plătit Dulăpior de bucătărie
Cârduri bancare
şi extrase de cont
Cataloage
Plicuri, etichete, timbre
Calculator, creioane,
Post-it, capsator

Asigurări Facturi pentru servicii Dulăpior de bucătărie
medicale
Formulare pentru asigurări

Cereri în aşteptare
Cereri rezolvate

Mesaje şi orar Telefon Peretele bucătăriei
Carneţele pentru mesaje
Liste de cumpărături
Agende de telefon Sertarul bufetului
Orarul familiei sau Peretele bucătăriei
cel personal
Evenimente/broşuri
culturale
Orare şcolare
Bilete la spectacole
Hărţi

Păstrarea Dosare financiare Fişier
dosarelor Dosare de impozite

Dosare medicale
Acte importante
Informaţii de călătorie
Amintiri
Hobby-uri şi pasiuni

Planificarea Cărţi de bucate Raft din bucătărie
meselor Reviste gastronomice

Dosar cu reţete Cutie de carton

SFATURI PENTRU REARANJAREA MOBILEI

• Dacă centrul de informaţii casnice se află în bucătărie, este
puţin probabil că vei avea ce mobilă să muţi. Totuşi, s-ar putea să fii
nevoit să goleşti un dulăpior şi unul sau două sertare.

• Gândeşte-te să montezi un raft pe perete pentru cărţile de
bucate sau pentru cutiile.pentru corespondenţa familiei.

• Foloseşte rafturile sau bufetul pentru a ţine hârtiile (vezi
secţiunea cu modurile mele preferate pentru depozitare), dacă spaţiul
nu îţi permite să ţii un fişier.

• Agaţă orarul familiei şi carneţelul pentru mesaje pe spatele
uşii de la bucătărie pentru a economisi spaţiu.



• Dacă vrei să te ocupi de acte în dormitor, foloseşte un fişier
cu două sertare acoperit cu o ţesătură frumoasă, pe care să îl utilizezi
şi ca noptieră.

• Dacă locul ales este sufrageria, foloseşte sertarele şi dulăpiorul
bufetului pentru a ţine actele.

• Lasă destul spaţiu liber în faţa fişierelor pentru a putea deschide
sertarele până la capăt (aproximativ un metru).

• Dacă ai o cameră liberă pe care să o foloseşti pentru acest
centru de informaţii casnice, fă-o cât mai atractivă posibil, cu plante,
lumină din belşug, tablouri şi fotografii, astfel încât să îţi facă plăcere
să o foloseşti. Altfel, s-ar putea să nu mai plăteşti niciodată facturile!

DURATA ESTIMATĂ
Iată t i m p u l mediu necesar pentru a organiza un centru de

informaţii casnice:

Moduri de a sorta actele

După categorie (financiare, dosare importante, de călătorie etc.)
După nume (dosarul medical al lui John, dosarul medical al lu i

Mary)
După locul în care le ţii (casă, arhivă, cutia de valori)

Moduri de a sorta reţetele

După categorie (aperitive, supe, fără grăsime, garnituri etc.)
După cele încercate şi cele care trebuie încercate

Moduri de a sorta fotografiile

După an
După eveniment sau călătorie
După persoană

Iată cum şi-a categorizat dosarele casei una dintre clientele mele
şi cum le-a denumit. Evită categoria „Diverse". Te va tenta prea
mult să o foloseşti şi va fi foarte greu să mai găseşti ceva în ea,
pentru că nimeni nu îşi mai aminteşte vreodată ce a pus acolo.

Financiar Contabil
Extrase de cont (pe conturi)
Facturi de plată
Starea cârdurilor
Informaţii şi sfaturi financiare
Declaraţii financiare
Dosare de investiţii
împrumuturi şi plăţi
Taloane de plată
Dosare pentru planuri de pensii
Proprietăţi (pe locaţii)
Chitanţe
Electrocasnice
Artă şi antichităţi
Obiecte de colecţie
îmbrăcăminte

CÂT VA DURA?

Atac
1. Sortează 4 ore
2. Purifică 4 ore
3. Atribuie un loc 2 ore
4. Cutii/alte metode 6 ore

pentru depozitare
5. Echilibrează 15 minute

_

ATACUL

1. SORTEAZĂ

EVITĂ CAPCANELE OBIŞNUITE

Cel mai probabil, ţii actele adunate în diferite grămezi prin toată
casa. Nu începe prin a strânge hârtiile de prin toate cotloanele,
pentru că o să oboseşti repede, începe cu locul în care te-ai hotărât
să stabileşti centrul de informaţii casnice şi organizează-l; după una
sau două şedinţe de lucru, acest centru va deveni funcţional şi vei fi
pregătit să îţi transferi actele din celelalte camere, după ce le sortezi.



Mobilă
Pentru înfrumuseţarea casei
Reparaţii
Protecţie socială
Dosare de impozite şi chitanţe
Returnări
Garanţii şi contracte de service

Dosare importante Dosare de adopţie
Actele maşinii
Certificate de naştere
Raportul de credit
Certificate de deces
Hotărârile de divorţ
Dosare şcolare (după persoană)
Curiculum vitae
Informaţii pentru angajare (după persoană)
Inventarul casei
Dosare de asigurări
Dosare juridice
Certificat de căsătorie
Dosare medicale (după persoană)
Dosare militare (după persoană)
împuterniciri
Dosare religioase
Inventarul cutiei de valori
Inventarul lucrurilor depozitate
Harta documentelor importante (vezi
Sfatul profesionistului de la pag. 162)
Testament

Stil de viaţă Liste de adrese
Cărţi şi casete
Biserică sau sinagogă
Cursuri
Corespondenţă
Idei pentru decoraţiuni
Hărţi
Distracţii

Calendarele evenimentelor
Fitness
Idei de cadouri
Hobby-uri
Umor
Amintiri (după persoană)
Orare vechi
Animale de casă
Reţete
Restaurante
Auto-perfecţionare
Călătorii - excursii
Week-end
Vacanţe
Reclame primite frecvent
Muncă voluntară

2. PURIFICĂ

Cea mai importantă întrebare pe care mi-o pun oamenii este „Cât
timp trebuie să păstrez anumite hârtii?" Este obligatoriu să te consulţi
cu avocatul sau cu contabilul tău înainte de a arunca documente
financiare sau juridice pentru că ei ştiu cel mai bine situaţia ta. Acestea
fiind spuse, iată un ghid general pentru ce să păstrezi şi cât, adaptat
după cartea „Taming the Paper Tiger" de Barbara Hemphill.

• Dosarul automobilului (acte, talon, reparaţii) - atâta timp
cât eşti proprietarul maşinii.

• Agende de întâlniri (vechi) - 1-10 ani, în funcţie de cum îţi
convine şi de scopul pentru care le păstrezi (impozite, referinţă sau
amintiri).

• Chitanţe de la bancomat - cel mult şase ani, dacă îţi trebuie
pentru impozite.

• Extrase de cont - cel mult şase ani, dacă îţi trebuie pentru
impozite.

• Extrase de cont pentru cărţile de credit - cel mult şase ani,
dacă îţi trebuie pentru impozite, altfel, până la eliberarea de către
bancă a extrasului anual.



• Cataloage şi reviste - până la apariţia numărului următor.
• Dosarele de plată a dividendelor - până la eliberarea de

către firmă a dosarului anual, după aceea doar dosarele anuale.
• Inventarul şi evaluarea casei - doar cel mai nou.
• Poliţe de asigurare (auto, ale casei, garantate) - atâta timp

cât mai sunt valabile.
• Poliţe de asigurare (dizabilităţi, medicale, de viaţă, de

proprietate) — atâta timp cât le ai.
• Investiţii (achiziţii) - dacă ai.
• Investiţii (vânzări) - cel mult şase ani pentru impozite.
• Adeverinţă de plată a ipotecii sau a împrumutului - dacă

ai sau cel mult şase ani după plată.
• Actul de plată al casei - dacă deţii proprietatea.
• Chitanţe:

Electrocasnioce - cât le deţii.
Artă, antichităţi, obiecte de colecţie - cât timp deţii respectivul

obiect.
îmbrăcăminte - cât durează perioada în care le poţi returna, în

afara cazului în care le foloseşti pentru a urmări cheltuielile casnice.
Chitanţe de la bancomat - până când primeşti extrasul de cont şi

poţi face comparaţia. Mobilă - doar cât deţii obiectul, dacă ai nevoie
de reaparaţii.

îmbunătăţirile aduse casei - cât timp deţii casa ori şase ani după
ce o vinzi.

Reparaţii - pe toată durata garanţiei sau mai mult pentru a proba
calitatea serviciilor.

Cumpărături majore - cât timp deţii obiectul.
Medicale şi legate de impozite - cel mult şase ani.
Chirie - este suficientă doar copia cecului.
Facturi la utilităţile publice - factura curentă şi cele de pe un an

în urmă pentru a verifica modul de facturare.
Garanţii şi instrucţiuni — durata garanţiei obiectului. Lipeşte pe

spatele aparatului eticheta cu data de expirare a garanţiei şi cu numărul
de la service. Dacă se strică ceva afli imediat dacă mai este în garanţie
fără să mai cauţi în dosar.

• Curriculum vitae - doar cel mai nou.
• Cheia şi inventarul cutiei de valori - doar cele mai noi.

• Dosare de taxe (extrase de cont, certificate de depozit,
contracte, donaţii, declaraţie pe venit, contracte de împrumut şi de
închiriere, dosare de pensii, dovezi de plată) - anul curent plus şase
ani în urmă.

• Acte importante (acte de adopţie, certificate de naştere şi de
deces, documente de cetăţenie, drepturi de autor, certificate de
căsătorie şi de divorţ, scrisori de împuternicire pentru executorul
testamentar şi pentru moştenitori, fişe medicale, paşapoarte, procuri,
dosare de asistenţă socială, testamente) - permanent.

LISTA LUI JULIE cu LUCRURI DE ARUNCAT

• Corespondenţă nesolicitată;
• Bonuri expirate;
• Programe vechi;
• Felicitări vechi - doar dacă nu conţin un mesaj important;
• Chitanţe vechi de la băcănie;
• Invitaţii la evenimente din trecut;
• Garanţii şi contracte expirate;
• Instrucţiuni pentru obiecte pe care nu le mai deţii;
• Poliţe de asigurare expirate;
• Reviste necitite - mai vechi de trei luni;
• Cataloage vechi - păstrează doar exemplarul cel mai nou;
• Pliante publicitare de la bănci, pe care nu le-ai citit

niciodată;
• Cecuri anulate - dacă nu îţi trebuie pentru impozite;
• Carnete de cecuri - dacă sunt mai vechi de şase ani sau

dacă a fost anulat contul;
• Chitanţe de la obiecte care nu se deduc din impozit;
• Cărţi de vizită ale persoanelor al căror nume nu îl cunoşti;
• Broşuri turistice — din călătorii mai vechi;
• Hărţi auto de care nu ai avut nevoie în ultimii zece ani;
• Solicitări pentru acţiuni de caritate la care nu vrei să

participi;
• Reţete pe care nu le-ai încercat în ultimii cinci ani;



• Fotografii de proastă calitate sau care nu îţi plac.
• Articole sau tăieturi din ziare pe care nu le-ai recitit în

ul t imi i zece ani.

SFATUL PROFESIONISTULUI

Te simţi vinovat pentru că arunci toate solicitările pentru donaţii
pe care nu ţi le poţi permite întotdeauna, deşi ai vrea? 0 studentă
care a participat la unul dintre atelierele mele avea o metodă foarte
bună pentru a se ocupa de acestea. Păstra pliantele de la acţiunile
de caritate care o interesau într-un dosar numit „Donaţii anuale".
Apoi, o dată pe an, de ziua ei, alegea trei societăţi de caritate din
acel dosar şi le scria cecuri, ca un cadou pentru ea însăşi, care să o
scape de sentimentul de vinovăţie.

3. ATRIBUIE UN LOC

• Dacă foloseşti un fişier, rezervă câte un sertar sau o parte
dintr-un sertar pentru fiecare grup de acte. Aşază grupul pe care îl
foloseşti cel mai des (de exemplu, „Documente financiare") în sertarul
cel mai de sus pentru un acces mai bun la el.

• Nu ai loc să pui un fişier în spaţiul în care vrei să te ocupi de
acte? Oferă-ţi mobilitatea de a lucra cu documentele oriunde vrei, fă
în aşa fel încât să poţi pune uşor hârtiile la locurile lor şi concentrea-
ză-ţi energia pe câte o activitate. Pentru aceasta, foloseşte cutii de
arhivare portabile (vezi secţiunea despre modurile mele preferate de
depozitare). Pune câte o categorie de acte în fiecare cutie.

• Foloseşte poziţia etichetelor dosarelor pentru un plus de sens
şi pentru a urmări starea/fluxul actelor. (Pentru mai multe despre
utilizarea etichetelor ca indicii vezi Capitolul 6.) De exemplu:

Facturi de plătit

• Facturi de plătit în prima jumătate a lunii (eticheta în partea
stângă)

• Facturi de plătit în a doua jumătate a lunii
• Conturi cu cărţi de credit (eticheta în centru, câte una pentru

fiecare)

• Conturi bancare (câte o etichetă pentru fiecare)
• Chitanţe: (eticheta în partea dreaptă)

Electrocasnice
Auto
îmbrăcăminte
Mâncare
Chirie

Declaraţii

• Formulare pentru declaraţii bancare (eticheta în partea stângă)
• Facturi de trimis
• Trimise, în aşteptare, beneficiar primar (eticheta în partea

stângă)
• Trimise, în aşteptare, beneficiar secundar
• Declaraţii procesate, datorii către medic (eticheta în partea

dreaptă)
• Declaraţii completate (în final, acestea vor intra în dosarul

pentru impozite)

Planuri de vacanţă

• Liniile aeriene folosite (după companie) (eticheta în partea
stângă)

• Cupoane de călătorie
• Idei de călătorii: (eticheta în centru)
• Excursii de o zi
• Călătorii la sfârşit de săptămână
• Călătorii mai lungi
• Vacanţe la băi
• Călătorii făcute: (eticheta în partea dreaptă)

Franţa
California

• Dacă foloseşti o cutie de valori, iată ce poţi pune în ea. în
afară de cazurile unde este vorba de o copie autentificată, toate
documentele ar trebui să fie în original; păstreză copii ale acestora în
dosarele de acasă.



Acte de adopţie
Titlul de proprietate al autoturismului
Certificate de naştere
Acte de cetăţenie
Copii ale testamentelor (ţine originalul la notar)
Lista cărţilor de credit şi a codurilor numerice
Certificate de deces
Documente şi acte de ipotecă
Certificate de divorţ
Informaţii despre istoria familiei şi negative ale fotografiilor

importante
Inventarul şi evaluarea casei (include negative de fotografii şi/

sau casete video)
Contracte importante
Certificate de investiţii
Acte de leasing
Poliţe de asigurare pe viaţă
Lista cu numerele conturilor bancare
Lista cu numele şi numerele poliţelor de asigurare
Certificatul de căsătorie
Actele militare
Paşapoarte
Drepturi de autor
Informaţii despre planul de pensii
Titluri de proprietate
„Harta" actelor importante (vezi următorul Sfat al profesionis-

tului)

SFATUL PROFESIONISTULUI

Creează o „hartă" a documentelor importante

0 „hartă" a documentelor importante este un index al actelor
tale cele mai importante pentru a le putea reface repede în cazul
unei urgenţe - dacă ţi-ai pierdut portofelul; dacă actele sunt
distruse într-un incendiu sau o calamitate; dacă păţeşti ceva, iar
familia ta trebuie să ştie unde să /e găsească. Fotocopiază fiecare
act de identitate din portofel şi ţine copiile în dosarul cu „Harta

documentelor importante", f n plus, fă o listă cu toate documentele
importante şi actele tale financiare, unde sunt ţinute plus nume şi
numere de contact pentru a le înlocui în cazul unui dezastru şi
pune-le în cutia de valori. Ţine o altă copie a acestei liste într-o
mapă de plastic în dosarul cu „Harta documentelor importante" de
acasă şi trimite încă o copie avocatului, unui prieten sau unei rude
care stă la distanţă, deoarece un incendiu, un cutremur sau o inundaţie
pot distruge atât dosarele de acasă cât şi pe ce/e de la bancă.

4. DEPOZITARE

Metodele mele preferate pentru depozitarea actelor casei

• Fişiere din lemn cu două sertare - de obicei este dimensiunea
perfectă pentru actele gospodăriei. Caută modele din lemn, atractive;
fişierele ieftine, din metal, se îndoaie şi ruginesc repede, ceea ce
face utilizarea lor prea dificilă.

• Cutii pentru dosare - o alternativă perfectă dacă nu ai loc
pentru un fişier. Există modele din plastic, din nuiele împletite şi
din oţel galvanizat şi se potrivesc uşor pe orice raft.

• Suport pentru documente montat pe perete - foarte bun pe
post de dosar de urgenţă, mai ales pentru cei care suferă de sindromul
„dacă nu le vezi le uiţi".

• Coşuri din lemn şi nuiele pentru sertare - un mod eficient de
a stoca diferite obiecte pe bufet sau pe birou fără a părea dezordonat.

• Tăviţe pentru scrisori - un mod atractiv de a sorta
corespondenţa şi mesajele în funcţie de persoană la intrarea în casă,
pe bufet sau pe birou. Sunt din nuiele, lemn, sârmă şi oţel.

• Măsuţă de telefon din nuiele sau din sârmă - un mod eficient
de a economisi spaţiul.

• Cutii îmbrăcate în hârtie — un mod atractiv de a sorta şi de a
depozita pe rafturi chitanţele, desenele copiilor şi documentele
bancare.

• Birou din ratan — un mod excelent de a ţine dosarele şi articolele
de papetărie, deghizat într-o masă de la capul patului.

• Ladă pentru dosare sau pături - foarte bună pentru ţ inut în
centrul de informaţii casnice din dormitor sau din sufragerie pentru
că oferă un camuflaj frumos.



• Cărucioare pentru dosare — scoţi cu uşur inţă dosarele din
spaţiul în care le ţii şi le duci unde vrei să lucrezi (de exemplu masa
din sufragerie); se găsesc modele din lemn, din metal şi tapisate.

• Calendar de perete/centru pentru mesaje - foarte bun pentru a
ţine uniţi toţi membrii familiei; adună toate informaţiile importante
într-un singur loc.

Organizatorul casei adună informaţii pentru întreaga familie
(mulţumiri DayRunner, Inc.)

Etichetarea
Această activitate este la fel de importantă ca şi pentru orice spaţiu

din birou sau din casă pentru a vedea cu uşurinţă unde este locul
dosarelor, pentru a le găsi repede şi pentru a vedea care obiecte
lipsesc sau nu sunt puse la loc. Pentru sfaturi privind etichetarea,
vezi Capitolele 6-9. Ceea ce funcţionează într-un birou se aplică şi
în cazul centrelor de informaţii casnice.

5. ECHILIBREAZĂ
Dacă şi ceilalţi membri ai familiei vor folosi sistemul tău, asigură-te

că îl înţeleg. Explică modul de aranjare a dosarelor, unde este locul
facturilor etc., astfel încât să poată găsi şi pune la loc obiectele.

încurajează participarea delegând celorlalţi membri ai familiei
diferite sarcini în lucrul cu actele. Pune-1 pe unul dintre copii să

sorteze corespondenţa. Dă-i altuia responsibilitatea de a păstra la zi
cataloagele şi de a le arunca pe cele vechi. O dată ce ai organizat
actele, cere-i soţiei sau soţului să se ocupe de plata facturilor, dacă
urăşti această sarcină în mod special.

Dacă vrei să menţii controlul asupra f l u x u l u i continuu de docu-
mente, cel mai important este să creezi un program regulat după
care să te ocupi de ele, ca într-un birou.

• Zilnic. Rezervă-ţi un sfert de oră pe zi pentru a te ocupa de
corespondenţă şi pentru a da telefoane. Dacă o faci zilnic, nu va mai
fi dezordine.

• Pe parcurs, în funcţie de volumul lor, programează-ţi o
jumătate de oră pe săptămână sau la două săptămâni pentru a plăti
facturile. Ţine la îndemână multe plicuri şi timbre. Dacă plăteşti
facturile de două ori pe săptămână, ţine-le, în funcţie de data lor
limită, în două dosare numite „Facturi de plătit între l şi 15 ale
lunii" şi „Facturi de plătit între 16 şi 31 ale lunii". Acest mod de
sortare va grăbi procesul de plată a facturilor.

• Reglaje anuale. Rezervă-ţi o jumătate de zi pentru a face
ordine în dosare, aruncând garanţiile şi manualele de instrucţiuni ale
tuturor aparatelor pe care nu le mai deţii; pune extrasele de cont,
chitanţele şi documentele pentru plata impozitelor în dosarul special
şi fă etichete noi pentru toate dosarele pe care le-ai alcătuit în timpul
anului. Acordă atenţie specială dosarului cu „Stil de viaţă" dacă s-a
aglomerat cu hârtii - reţete, articole interesante, tăieturi din ziare
despre cărţi şi casete - pe care credeai că le vei folosi, dar n-ai făcut-o.
Scapă de ele!



i i

PODURI, SUBSOLURI
ŞI GARAJE

SFATUL PROFESIONISTULUI

Munciţi împreună

Organizarea unui pod, a unui subsol sau a unui garaj este un
proiect la care se poate lucra în familie. Treaba va merge mai repede,
poate fi amuzantă şi toţi vor avea de câştigat, începând cu Analiza
şi cu Strategia, ţine o adunare de familie pentru a discuta
importanţa organizării spaţiului din punctul de vedere al fiecăruia.
Asigură-te că fiecare dintre voi va avea ceva de câştigat, chiar şi
copiii, astfel încât să se implice toţi în proiect. Pentru faza de
Atac, alege o zi frumoasă de primăvară, vară sau toamnă. Fă provizii
de gustări şi dă fiecăruia câte o sarcină. Scoaterea lucrurilor din
garaj, sortarea lucrurilor în grămezi logice, adunarea gunoiului,
curăţenia şi ordonarea obiectelor pe rafturi sunt doar câteva dintre
sarcinile care pot fi împărţite membrilor echipei.

ANALIZA

1. CE FUNCŢIONEAZĂ?
Exemple:

„Ţinem toate coşurile pentru reciclare lângă uşa garajului. Este
uşor să aruncăm gunoiul din bucătărie şi, o dată pe săptămână, să Ic
scoatem în faţa porţii."

Stan şi Sally B.

„Am două dulapuri de haine în pod, în care ţin hainele pe care nu
le port decât în anumite anotimpuri. Este nemaipomenit, mai ales că
nici nu trebuie să le mai scot de pe umeraşe pentru a le depozita."

Bella G.

2. CE NU FUNCŢIONEAZĂ?
Exemple:

„Am atât de multe lucruri în pod, încât îmi este teamă că vor
provoca un incendiu. Nici nu mai ştiu ce am acolo."

Ron U.

„Avem un garaj pentru două automobile atât de plin cu lucruri,
încât în ultimii ani nici nu am mai putut să parcăm acolo. Anotimpurile
îşi spun cuvântul asupra maşinilor. Ne costă o grămadă reparaţiile şi
uzura lor!"

Familia Benson

„Am montat nişte rafturi şi nişte suporturi, în încercarea de a mă
organiza. Dar sunt atâtea lucruri fără rost adunate pe podea în faţa
lor, încât nici nu poţi să ajungi la ele pentru a pune ceva. N-am mai
reuşit să lucrez în atelier de peste un an."

Bob V.

„Niciodată nu reuşesc să îmi găsesc mănuşa de baseball, patinele
cu rotile sau crosele de hochei. Şi prea multe dintre lucrurile mele
se strică. Săptămâna trecută, tata mi-a lovit bicicleta când parca
maşina."

Tommy C. (în vârstă de zece ani)

3. CARE SUNT LUCRURILE CELE MAI IMPORTANTE
PENTRU TINE?

Exemple:

• Roberta şi Rich P., a căror familie activă include cinci copii,
avea nevoie de spaţiu pentru şapte biciclete şi căştile aferente, o
grămadă de echipament sportiv, unelte de grădinărit, un atelier şi
unelte, echipament pentru mers cu cortul şi la plajă, accesorii pentru
bebeluşi şi coşuri şi cutii pentru reciclare.



• Myra şi Alberto R., o profesoară şi un inginer cu trei copii,
aveau nevoie de spaţiu în pod pentru lenjerie de pal în plus,
decoraţiuni de sărbători, materiale şi lucruri legate de şcoală, amintiri
de familie şi mobilier nefolosit.

• Marianne şi Ron W., un cuplu cu doi copii care muncea,
aveau un subsol amenajat, în care aveau nevoie de loc pentru jocurile
şi jucăriile copiiilor, haine pentru diferite anotimpuri, o maşină de
cusut, o masă pentru croitorie şi stofe şi un loc pentru spălat rufe.

4. DE CE VREI SĂ TE ORGANIZEZI?
Exemple:

• „Pentru a-mi folosi spaţiul mai bine."
• „Pentru a avea un loc în care să îmi mut dezordinea din restul

casei."
• „Pentru a redescoperi şi a mă bucura de amintirile de familie."
• „Pentru a avea o cameră de joacă pentru copii."
• „Pentru un atelier pentru pasiunea mea."
• „Pentru a avea un loc de parcare pentru maşină - ca să o

protejez de iernile aspre."
• „Pentru a avea acces la toate lucrurile valoroase pe care le

deţinem."

5. CARE ESTE CAUZA PROBLEMELOR?
Iată câteva cauze obişnuite ale dezordinii din aceste trei spaţii:

• Lucrurile nu au locuri bine stabilite. De obicei, oamenii
„aruncă" pur şi simplu lucrurile în poduri, subsoluri şi garaje fără să
se gândească la ordine sau la aranjarea lor. în scurt timp, totul se
transformă într-o grămadă şi devine imposibil să mai găseşti ce îţi
trebuie sau chiar să mai ştii ce deţii.

• Ataşament sentimental. Podurile, subsolurile şi garajele sunt
adesea locul de depozitare a multor obiecte de care nu te poţi despărţi,
chiar dacă nu te uiţi niciodată la ele şi, mai mult, după câţiva ani uiţi
de existenţa lor. Este bine să păstrezi lucrurile care au o valoare
sentimentală sau bănească pentru tine, atâta timp cât îţi laşi un spaţiu
de acces la ele, organizându-le afectiv. Dar să păstrezi ziare vechi pe
care nu ai avut timp să le citeşti sau piese vechi de mobilier care doar
putrezesc este o metodă obişnuită de irosire a acestor spaţii valoroase
de depozitare.

STRATEGIA

Câteva dintre zonele de activitate obişnuite, cu obiectele şi
modurile lor de depozitare, ar putea fi acestea:

Activitate Obiecte Mod de depozitare

Sporturi Biciclete
Patine
Crose de hochei Rafturi
Mingi
Echipament de protecţie
Ustensile de pescuit Suporturi
Obiecte pentru mers cu
cortul

Automobil Ceară, lustru Rafturi metalice
Cârpe
Ulei, antigel, substanţă
despălat geamurile
Piese de rezervă
Unelte

Grădinărit Seminţe Dulăpior cu cheie
Ghivece
Ţăruşi
Unelte de grădinărit
îngrăşăminte, chimicale

Amintiri Fotografii de familie Dulap vechi
Albume cu tăieturi
din ziare
Moşteniri, desene ale
copiilor şi lucrări şcolare
Amintiri de vacanţă
Filme

Obiecte casnice Mobilă în plus Capătul îndepărtat



în plus Lămpi al podului
Ventilatoare
Umidificatoare
Perdele, draperii
Lenjerie de pat Cufăr din lemn
Accesorii pentru
bebeluşi

Cămară Conserve şi bunuri Rafturi
ambalate
Hârtie de rezervă
Becuri
Ladă frigorifică

Sărbători Decoraţiuni Trebuie depozitate
Hârtie pentru
împachetat
Cadouri

Reciclare Coşuri de gunoi
Cutii pentru sortat
Sfoară, presă pentru
cutiile de conserve

Rufe murdare Detergenţi Rafturi
Substanţe pentru
scos petele
Trusă de cusut
Coşuri pentru rufe
Umeraşe
Suport pentru rufe

Haine pentru diferite Haine pentru copii şi Dulap
anotimpuri adulţi, sortate după Huse din plastic

măsură şi anotimp

SFATURI PENTRU REARANJAREA MOBILEI

Atunci când vei fi motivat să te organizezi, podul, subsolul şi
garajul vor fi deja prea aglomerate cu lucruri inutile pentru a mai
putea mişca ceva prin ele; mai întâi trebuie să eliberezi spaţiul. In

poduri şi subsoluri, s-ar putea să fii nevoit să pui temporar lucrurile
în cutii, doar ca să eliberezi podeaua pentru a putea lucra, în cazul
garajelor, cea mai bună metodă este să scoţi totul din ele şi să întinzi
lucrurile pe gazon sau pe alee, pe categorii. Astfel vei avea ocazia să
faci curăţenie în acel spaţiu înainte de a te apuca să îţi planifici
zonele şi de a pune lucrurile la loc.

SFATUL PROFESIONISTULUI

Când îţi împărţi spaţiul în zone, ia în considerare factori ca
umiditatea, umezeala solului şi praful pentru ca, atunci când vei
stabili locul fiecărui obiect, să poţi anticipa orice stricăciune posibilă
pe care ar putea-o suferi lucrurile tale. De exemplu, în subsolul
casei unui client am aşezat zona pentru obiecte casnice în plus cât
mai departe de o fereastră pentru ca, în caz de ploaie, apa să nu le
ude. în altă situaţie, am aşezat zona pentru echipamentul sportiv
chiar lângă intrarea în garaj pentru ca cei mici să poată să ia şi să
pună la loc bicicletele, patinele, mingile cât mai uşor.

IDEI PENTRU MĂRIREA SPAŢIULUI

Gândeşte pe verticală

• Acoperă pereţii cu rafturi până în tavan.
• La nivelul tavanului, montează un raft sau o platformă înaltă, ca

un pod, pe care să ţii obiectele folosite rar, doar în anumite anotimpuri.
• Montează, pe pereţi, agăţători şi suporturi pentru a ţine

uneltele, ustensilele de grădinărit, îmbrăcămintea etc.
• Montează pe pereţi sau pe tavan suporturi pentru biciclete,

ustensilele de pescuit şi echipamentul sportiv.
• Pune unul peste altul dulapuri cu sertare din plastic sau din

carton ondulat.

„Rupe" spaţiul
(Aceste sugestii s-ar putea să nu se potrivească garajului tău dacă

îţi ţii maşina înăuntru.)

• Pune rafturile, bibliotecile şi dulapurile perpendicular cu pereţii
pentru a defini zonele mai bine şi pentru a mări capacitatea de stocare.



• Aliniază mobila şi rafturile înspre centrul camerei pentru a
crea insule de o parte şi de alta, ca într-o bibliotecă sau librărie.

Foloseşte orice colţişor

• Spaţiile de sub scări şi nişele din pereţi sunt locuri potrivite
pentru montat rafturi.

• Foloseşte dulapurile, şifonierele şi dulăpioarele pe care le
păstrezi pentru a ţine în ele haine pentru diferite anotimpuri, hârtii,
amintir i .

DURATA ESTIMATĂ
Iată timpul mediu necesar pentru a organiza poduri, subsoluri şi

garaje:

r „ '
CAT VA DURA?

Atac
1. Sortează 16 ore
2. Purifică 3 ore
3. Atribuie un loc 2 ore
4. Cutii/alte metode 3 ore

pentru depozitare
5. Echilibrează 5 minute zilnic

i j

ATACUL

1. SORTEAZĂ
Podurile, subsolurile şi garajele sunt pline cu o combinaţie rară

de obiecte de care, în mod normal, avem nevoie, lucruri pe care le-am
folosit o dată şi lucruri pe care credem că le-am mai putea folosi
cândva. Priveşte-le cu atenţie şi păstrează-le doar pe cele care sunt în
stare bună şi care au o mare valoare practică, bănească şi sentimentală.
Limitează cantitatea a tot ceea ce păstrezi, astfel încât să le poţi
folosi şi să ai maximum de acces la ele.

Sortează-ţi posesiunile în grupuri care au sens pentru tine. Iată
câteva opţiuni pentru a-ţi face o idee:

Grădinărit (după categorie - unelte, seminţe, pământ, îngrăşă-
minte).

Unelte (după categorie - electrică, ins ta la ţ i i sanitare, pentru
acoperiş, pentru vopsit, adezivi, cuie şi şuruburi, unelte electrice).

îmbrăcăminte (după persoană, după anotimp, după mărime).
Sport (după sport, după persoană, după vârstă).
Amintiri (după persoană, după an, după eveniment).

Cred cu tărie în importanţa păstrării amintiri lor; scrisorile,
fotografiile şi anumite obiecte ne pot trezi amintiri care ne aduc
bucurie şi ne amintesc cine suntem. Secretul este ca aceste amintiri
să nu devină atât de voluminoase încât să ai prea multe lucruri de
care să te bucuri. Fii selectiv şi păstrează-le doar pe cele care au o
valoare sentimentală sau financiară mare pentru tine. Apoi organi-
zează-le pentru a putea să le găseşti uşor şi să fie o plăcere să te uiţi
la ele, nu un chin. Pentru a păstra doar ce este mai bun, creează un
centru de amintiri de familie. Protejează fotografiile importante,
scrisorile şi înregistrările punându-le în cutii sau albume. Păstrează
amintirile din călătoriile de familie în bibliorafturi subţiri, decorative,
câte unul pentru fiecare voiaj. Ia un cufăr şi umple-1 cu un număr
limitat de tăieturi din ziare sau alte lucruri pe care le preţuieşti şi
care păstrează viu trecutul familiei. Creează câte o cutie cu amintiri
pentru fiecare dintre copiii tăi (şi pentru tine), plină cu obiecte alese
cu grijă care satisfac acele dorinţe periodice de retrăiri ale trecutului.
De exemplu, ţin o singură cutie decorativă, plină cu toate comorile
adunate din copilăria mea. Secretul este că, deşi toate aceste obiecte
încap într-o singură cutie pentru acces şi depozitare uşoare, totuşi îmi
oferă toate resorturile memoriei de care am nevoie. Iată ce fel de
lucruri ţin în ea:

CUTIA CU AMINTIRI A LUI JULIE

• Două caiete cu autografe din şcoala primară.
• Album foto din tabăra Galii, din 1972.
• O sculptură făcută de mine, în clasa a patra, din lemn şi cuie.
• Chitanţa de la un gramofon pe care 1-am cumpărat în 1975,

prima dintre „antichităţile"' cumpărate de mine şi începutul unei mari
colecţii de obiecte vechi.



• Fotografii de grup din clasele a treia şi a patra cu cei doi
profesori favoriţi ai mei, doamna Singer şi domnul Cohen.

• Chitanţa de la un motel ciudat din Londra, în care am stat cu
prietena mea Gina, când aveam şaisprezece ani.

• Scrisorile favorite primite de la prieteni în cursul anilor.
• O fotografie cu mine şi cu idolul copilăriei mele, Bette Midler,

în culisele spectacolului „Clams on the Half Shell".
• Un Playbill semnat de un alt idol al meu, Katharine Hepburn.
• O reclamaţie de la prima mea proprietăreasă, în care se plânge

că am lăsat apartamentul vraişte (vezi, nu am minţit în Capitolul l,
când am spus că eram o dezordonată!).

2. PURIFICĂ

Va fi destul de uşor să scapi de unele dintre lucrurile din pod,
subsol sau garaj. Fără îndoială, există obiecte stricate din cauza
depozitării necorespunzătoare sau a condiţiilor de mediu.

LISTA LUI JULIE cu LUCRURI DE ARUNCAT

• Cuie, unelte şi echipamente ruginite.
• îmbrăcăminte, draperii, covoare, lenjerie de pat şi huse

pentru mobilă uzate sau mâncate de molii.

EVITĂ CAPCANELE OBIŞNUITE

Podurile, subsolurile şi garajele sunt pline cu o combinaţie rară
de lucruri pe care le mai folosim, pe care le-am folosit şi pe care
credem că le vom mai folosi. Gândeşte pozitiv pentru a lua decizii
mai uşor:

Mai mult spaţiu. Gândeşte-te la tot spaţiul pe care îl vei avea în
casă pentru toate lucrurile pe care chiar le foloseşti, care îţi plac şi
la care ai nevoie de accces.

Mai mulţi bani. Gândeşte-te la toţi banii economisiţi pentru că nu
va mai trebui să înlocuieşti obiectele stricate, la profitul pe care îl vei
face vânzând lucrurile sau la deducerile de impozite de care poţi bene-
ficia dacă le donezi. Banii astfel obţinuţi poţi să îi foloseşti pentru

activităţile sau lucrurile pe care nu ţi le permitea!. Decide în avans ce
vei face cu banii, cum ar fi să pleci în vacanţă, pentru a fi mai motivat.

Mai implicat social şi ecologic, închipuie-ţi o imagine de sus a
lumii, în care se văd toate lucrurile nefolositoare ale oamenilor,
adunate în poduri, subsoluri şi garaje, neatinse de ani întregi. Ce
risipă de resurse ale planetei! Kepunând aceste obiecte „inactive" în
circulaţie pentru cei care au nevoie de ele, vei face o faptă bună.

• Articole pentru bebeluşi pe care nu le mai foloseşti.
• Electrocasnice şi aparate electronice vechi şi stricate.
• Felicitări vechi, hârtie şi cutii vechi pentru cadouri.
• Cutii cu chitanţe mai vechi de şapte ani. (întreabă-ţi, mai

întâi, contabilul.)
• Ziare şi reviste vechi.
• Mobilier stricat care nu are nici o valoare.
• Unelte de grădinărit, ghivece şi furtunuri stricate.
• Vopsea uscată.
• Caiete şi manuale din şcoală. (Aceasta este o decizie grea

pentru mulţi; eu însămi m-am luptat cu ea. încearcă să fii realist,
totuşi: crezi că te vei mai uita pe ele vreo dată? Nu este vorba de
materiale vechi? Dacă, totuşi, nu poţi să te desparţi de toate vestigiile
anilor de şcoală, ţine o cutie cu cele mai bune lucrări ale tale şi
aruncă restul. Te vei simţi eliberat!)

în regulă, asta a fost partea uşoară, dar, curăţând podul, subsolul
sau garajul, vei descoperi tone de obiecte pe care nu le mai foloseşti
şi nu le mai vrei, însă nu poţi încă renunţa la ele. Iată câteva idei
pentru a-ţi uşura munca:

• Depozitează-le în altă parte. Este o opţiune bună mai ales
dacă ai lucruri, precum piese de mobilier, pe care le păstrezi pentru
o a doua casă sau pentru copii sau dacă ai o afacere cu sediul acasă şi
ai nevoie de un loc în afara gospodăriei pentru a ţine dosarele şi
actele importante. Asigură-te că ai împachetat bine mobila şi că ai
etichetat bine toate cutiile, specificând conţinutul lor. Pregăteşte un
inventar detaliat cu tot ce ai trimis la depozit şi pune-1, cu numele
„Cutii", acolo unde ţii dosarele cele mai noi. Mai are rost?-



• Donează lucruri pentru organizaţiile caritabile - un
adăpost pentru cei fără casă, o bibliotecă sau un spital. Vei da o
lecţie importantă copiilor.

• Fă o vânzare de vechituri. Dacă ai timp şi o cantitate
substanţială de lucruri în bună stare, care pot fi vândute, o vânzare
de vechituri poate fi o activitate amuzantă pentru toată familia. Fiecare
poate face bani în plus vânzându-şi propriile obiecte sau banii pot fi
strânşi la un loc şi investiţi în ceva pentru întreaga familie, cum ar fi
un calculator de ultimă generaţie, o petrecere sau un nou sistem
audio ori un televizor. Totuşi, ţ ine minte că te vei descurca cel mai
bine într-un cartier în care astfel de vânzări sunt o obişnuinţă. De
asemenea, vânzările de vechituri cer multă muncă. Trebuie să fii
realist în privinţa timpului de care vei avea nevoie. Iată o estimare a
numărului de ore, în mod obişnuit:

• Curăţă, trece în revistă şi estimează lucrurile 1-2 zile
• Fă şi pune semne şi reclame 2 ore
• Aranjează şi expune bunurile 4 ore
• Mergi la bancă pentru a lua mărunţiş l oră
• Vânzarea în sine 2 zile
• Donează lucrurile rămase 3 ore

DURATĂ: 4-5 zile
şi jumătate

• Vinde-le cuiva. Dacă ai multe obiecte vechi şi valoroase, ai
putea să le vinzi unui magazin de antichităţi. Sau poţi cere unui
profesionist să estimeze valoarea acestor obiecte şi să le vinzi printr-un
anunţ într-un ziar sau o revistă locală, dedicate colecţionarilor.

3. ATRIBUIE UN LOC

• înşiruire logică. Aşezarea în acelaşi loc a obiectelor cu
legătură între ele este foarte importantă în cazul podurilor, subsolurilor
şi a garajelor, deoarece sunt spaţii mari şi toţi membrii familiei trebuie
să înţeleagă logica din spatele aşezării lucrurilor pentru a respecta
sistemul. De exemplu, înjumătăţea din faţă a camerei pot sta lucrurile
folosite de obicei, echipamentul sportiv, uneltele şi materialele pentru

grădinărit, iar jumătatea din spate poate fi ut i l izată pentru depozitare
(haine pentru anumite anotimpuri, dosare de taxe, mobilă).

• Accesibilitate. Confortul este esenţial dacă vrei să îţi menţi i
sistemul. Asigură-te că nu pui cutiile una peste alta până la o înălţime
prea mare şi nici că nu le aşezi pe prea multe rânduri, încât să nu mai
vezi ce este în spate sau sa fii nevoit să muţi prea multe lucruri
pentru a ajunge la ce se află dedesubt. Aranjează totul astfel încât să
poţi vedea din orice unghi tot ce se află acolo şi să ajungi la orice
obiect cu minimum de efort.

4. DEPOZITAREA

Modurile de depozitare pentru poduri, subsoluri şi garaje necesită
o atenţie specială. Deoarece aceste spaţii sunt mai expuse decât altele
din casă (de exemplu, mai umede, mai calde, mai reci, mai murdare),
trebuie să alegi moduri de depozitare care sunt mai rezistente şi care
îţi vor proteja lucrurile. Desigur, cutiile trebuie să se potrivească
nevoilor tale, dar cum aceste spaţii sunt, în mare parte, utilitare,
utilitatea este mai importantă decât estetica.

Metodele mele preferate pentru depozitare în pod,
subsol şi garaj

UNIVERSALE

• Rafturi şi cutii metalice - soluţia clasică, cea mai simplă pentru
sortarea şi aşezarea tuturor lucrurilor, de la jucării şi echipament
sportiv, la unelte, haine, ustensile de grădinărit şi hârtii.

ZONA SPORTIVĂ

• Suport de perete pentru echipamentul sportiv - protejează
bicicletele şi schiurile, fără să le ţii pe podea.

• Suport metalic pentru biciclete - rastel pentru ţinut bicicletele,
ţine în poziţie verticală maximum şase, foarte ut i l pentru modelele
fără cric.

• Organizator pentru echipamentul sportiv - pentru a aduna şi
a organiza mingi, bâte, patine, echipamente de protecţie şi chiar
crose de golf într-un mod accesibil pentru adulţi şi pentru copii.



. Cuiere de haine - foarte bune pentru a ţine undiţele pe perete.
• Coş de gunoi înalt - un mod uşor, foarte bun, de a ţine mingile,

bâtele şi eroscle de hochei.

ZONELE DE GRĂDINĂRIT ŞI DE UNELTE

• Dulăpior cu cheie - oferă un mod de stocare sigur pentru
substanţele chimice.

• Suport de perete - ţine uneltele în ordine şi accesibile. Trasează
conturul fiecărei unelte pentru a-i şti locul.

• Suport vertical pentru unelte - ţine greble, lopeţi şi cazmale,
dacă nu le poţi monta pe perete.

• Cutiuţe cu capac - pentru obiecte mici, cuie şi şuruburi.
• Suport pentru baterii - suportul de perete poate ţine, testa şi

încărca până la patruzeci de baterii.
• Cutie extensibilă - cutie de scule extensibilă care poate fi

folosită şi ca banc de lucru.
. Suporturi de perete mici - pentru a sorta şi aranja plicurile cu

seminţe.

BUNURI CASNICE DE REZERVĂ

• Dulapuri portabile şi suporturi de haine - perfecte pentru a
depozita şi a proteja hainele de pe umeraşe.

• Cutii mari din plastic - protejează hainele împăturite şi
aşternuturi le de mucegai şi de umezeală.

• Suport pentru valize - poţi depozita valizele pe pereţi.

Suportul pentru reciclat
ziare te ajută să împachetezi

hârtiile
(mulţumiri Lillian Vernon

Ca ta log s)

AMINTIRI ŞI ACTE

• Cuti i compartimentate - pentru dosarele de taxe, desenele
copiilor, dar nu le ţine pe podea (vezi ilustraţia de la pagina 86).

• Cufăr din lemn - protejează diferite amintiri, inclusiv haine
şi hârtii.

• Cutii pentru fotografii - pentru a sorta şi a proteja fotogra-
fii le. Le poţi aşeza după an, eveniment sau persoană.

CENTRUL PENTRU RECICLARE

• Cutie cu suport pentru sfoară - te ajută să aduni şi să
împachetezi revistele şi ziarele.

• Presă pentru cutii metalice - te ajută să striveşti cutiile pentru
reciclare; economiseşti spaţiu.

• Suport pentru sacii de gunoi - ţine sacii pe perete, la îndemână.

5. ECHILIBREAZĂ

Ce minunăţie, nu mai trebuie să îţi faci griji că tavanul s-ar putea
prăbuşi sub greutatea lucrurilor din pod. Nu mai trebuie să foloseşti
un detector de metale ca să îţi faci loc prin subsol. Şi nu doar una, ci
ambele maşini au loc în garaj!

Nu irosi tot efortul depus. Pentru a păstra fiecare spaţiu în felul
în care arată acum, fă următoarele:

• Zilnic. Curăţenia ar trebui să dureze doar 3-5 minute dacă
este făcută în fiecare zi. Dacă şi copiii folosesc acel spaţiu, nu le
permite să amâne curăţenia (şi soţiile sau soţii leneşi pot fi vinovaţi
de acelaşi lucru!); dezordinea va reveni curând.

• Reglaje anuale. Probabil că, în timpul anului, vei acumula
alte lucruri pentru depozitat în aceste spaţii, aşa că pregăteşte-te să
îţi actualizezi sistemul şi să îi aduci schimbări. S-ar putea să ai de
făcut o nouă rundă de sortare şi de purificare, dar, de data aceasta,
va merge mai repede şi mai uşor, deoarece tot timpul a n u l u i a existat
o întreţinere zilnică. Programează-ţi ca aceste reglaje să aibă loc
într-o perioadă anume a anului. De exemplu, chiar înainte sau după
sărbători este un moment potrivit pentru a revizui volumul de
decoraţiuni pe care le-ai adunat.



Fii îngăduitor cu tine şi cu ceilalţi atunci când organizaţi aceste
spaţii di f ic i le . Toţi membrii familiei deprind o nouă abilitate şi este
nevoie de timp.
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SĂLILE DE BAIE

ANALIZA

1. CE FUNCŢIONEAZĂ?

Exemple:

„Am un cârlig în baie, montat pe peretele de lângă chiuvetă,
pentru uscătorul de păr. Este foarte comod, pentru că îl folosesc în
fiecare zi."

Zoe A.

„Folosesc un cod de culori pentru periuţele de dinţi şi prosoapele
copiilor, pentru a evita confuziile. Ale lui John sunt albastre, ale lui
Mike, verzi, iar ale Sarei, galbene."

Debbie B.

2. CE NU FUNCŢIONEAZĂ?

Exemple:

„Baia aceasta este prea mică, nu am loc pentru nimic - prosoape,
halate, cosmetice sau accesoriile pentru bărbierit! E atât de incomodă!"

June S.

„Cheltuiesc o avere pe dubluri ale articolelor cosmetice deoarece
nu găsesc niciodată ceea ce îmi trebuie. Mi-e ruşine să îţi arăt ce este
sub chiuvetă!"

Laurie B.



„Sunt atâtea lucruri adunate pe chiuvetă, pe capacul rezervorului
de la toaletă şi în juru l căzii, încât nici nu pot face curăţenie ca
lumea în cadă!"

Audrey K.

3. CARE SUNT LUCRURILE CELE MAI IMPORTANTE
PENTRU TINE?

Exemple:

• Shirley F. şi soţul ei aveau nevoie de spaţiu pentru şampon,
săpun, bureţi şi perii, cască de baie, accesorii pentru ras şi prosoape.

• Valerie S. şi familia ei aveau nevoie de spaţiu pentru halatele
lor, perii şi accesorii, geluri de păr şi deodorante, articole din hârtie, •
accesorii pentru întreţinerea danturii şi cosmetice.

• Raymond G. avea nevoie de spaţiu pentru medicamentele
recomandate de medic, remediile împotriva răcelii, al i f i i , uleiuri
medicinale şi produse pentru prim-ajutor.

4. DE CE VREI SĂ TE ORGANIZEZI?
Exemple:

• „Pentru a economisi timp şi a nu mai avea necazuri atunci
când mă spăl şi mă pregătesc pentru muncă, în fiecare dimineaţă."

• „Pentru a nu îmi mai fi ruşine atunci când am musafiri."
• „Pentru a nu mai arunca bani pe articole în dublu exemplar."
• „Pentru a reduce tensiunile din familie, apărute din cauza

dezordinii şi a obiectelor rătăcite."
• „Pentru a crea senzaţia de spaţiu larg; vreau să mă simt bine

dimineaţa, în timp ce mă aranjez."

5. CARE ESTE CAUZA PROBLEMELOR?
Acestea sunt cauzele obişnuite ale dezordinii din sălile de baie:

• Mai multe lucruri decât spaţii de stocare. Băile sunt unele
dintre acele locuri în care tindem să pierdem controlul asupra a cât
acumulăm. Se adună o mulţime de cutii şi cutiuţe cu şampoane şi
săpunuri lichide, apă de gură, pastă de dinţi, articole pentru machiaj

şi loţ iuni pentru păr deoarece, adesea, u i tăm ce avem şi cumpărăm
întotdeauna mai multe. Organizarea băii în aşa fel încât să poţi face
un inventar rapid îţi poate limita cumpărăturile.

• Lucrurile nu îşi au locuri bine definite. Datorită spaţiului
de depozitare l imitat din majoritatea băilor, adesea oamenii îşi adună
articolele de toaletă şi alte obiecte oriunde au loc - apoi habar nu
mai au unde să le caute. Soluţia este să atribui câte un loc anume
fiecărei categorii de obiecte, astfel încât să găseşti lucrurile în acelaşi
loc, întotdeauna.

• Spaţiul limitat. Mulţi oameni nu ştiu cum să folosească optim
spaţiul limitat şi cu formă ciudată pe care, de obicei, îl au la dispoziţie
în băi. Ideile pentru lărgirea spaţiului şi pentru moduri de depozitare
prezentate în acest capitol te vor ajuta să depăşeşti aceste probleme.

• Parteneri necooperanţi. Dacă baia este folosită de mai
multe persoane, este foarte probabil ca, de fiecare dată când alcă-
tuieşti un sistem, celelalte persoane să îl strice. Foloseşte indicaţiile
pentru moduri de depozitare şi pentru etichetare oferite în acest
capitol pentru a te asigura că toată lumea înţelege şi se implică în
sistemul tău.

STRATEGIA

Sala de baie este un „laborator" nemaipomenit pentru a-ţi cizela
abil ităţi le organizatorice deoarece este una dintre cele mai folosite
încăperi din casă şi, totodată, una dintre cele mai mici şi mai
aglomerate pe centimetru pătrat. Acest lucru ne pune la încercare
capacităţile de a ţine la îndemână tot ce ne este necesar.

într-o baie utilizată de mai multe persoane, încearcă să împărţi
zonele de activitate după persoană - în funcţie, bineînţeles, de
numărul celor care folosesc baia şi de spaţiul pe care îl ai la dis-
poziţie, în acest fel, dacă tu, soţul ori soţia ta, copiii sau colegul
de cameră aveţi idei diferite depre ce înseamnă „ordine şi curăţenie"
(aud cumva râsete?), fiecare dintre voi îşi poate aranja propria
zonă aşa cum îi place.

Acestea sunt câteva dintre zonele de activitate obişnuite, cu
obiectele şi modurile lor de depozitare pentru sala de baie.



Activitate Obiecte Mod de depozitare

Baie Şampon Suport pentru duş
Săpun şi spumant
Burete
Cască de duş
Prosoape Dulăpior înalt lângă
Halate cadă

întreţinere Pentru dinţi
Accesorii pentru ras Dulăpior de

medicamente
Pentru păr Dulăpior de perete
Pentru unghii
Cosmetice

Medicamente Prim-ajutor Dulap pentru lenjerie
Unguente
Remedii contra
răcelii
Reţete

Curăţenie Substanţe pentru Sub chiuvetă
curăţenie
Bureţi
Cârpă
Hârtie igienică de
rezervă

Rufe Coş de nuiele

SFATURI PENTRU REARANJAREA MOBILEI

Deşi mare parte dintre obiectele din baie (cadă, chiuvetă, etc.) nu
pot fi mutate fără un efort major, unele dintre ele, cum ar fi coşurile,
măsuţele sau suporturile pentru materialele de citit, pot fi mişcate
uşor (sau chiar mutate).

IDEI PENTRU LĂRGIREA SPAŢIULUI

• Foloseşte cutii şi coşuri sub chiuvetă; astfel, poţi tripla capa-
citatea de stocare.

• Foloseşte, în jurul căzii, dulăpioare de perete sau cu picioare
ori rotile.

• Montează rafturi sau dulăpioare deasupra scaunului de toaletă.
• Montează cârlige şi/sau rafturi lângă cadă pentru prosoapele

şi lucrurile fiecăruia. Ţine prosoape curate într-un dulăpior din
apropiere sau chiar într-un sertar liber de la dulap.

• Montează un raft de jur împrejurul băii pentru prosoape sau
obiecte decorative, pentru a economisi spaţiul şi a-1 face mai frumos.

• Montează o perdeluţă care să mascheze spaţiul de sub chiuvetă
unde poţi depozita diferite obiecte şi chiar coşul pentru rufe.

DURATA ESTIMATĂ
Iată timpul mediu necesar pentru a organiza ala de baie:

1
CÂT VA DURA?

Atac
1. Sortează 3 ore
2. Purifică 30 ore
3. Atribuie un loc 15 ore
4. Cutii/alte metode 3 ore

pentru depozitare
5. Echilibrează 5 minute zilnic

1 i

ATACUL

1. SORTEAZĂ

în baie obişnuim să strângem un număr imens de obiecte de mici
dimensiuni, iar pe multe dintre ele abia dacă le folosim vreodată. De
exemplu, odată am ajutat o clientă să facă ordine în vila părinţilor
ei, plină vârf cu lucruri strânse într-o viaţă. Intr-o baie de la nivelul
trei, am găsit un dulăpior de medicamente cu pastile, pudră şi produse
cosmetice, toate datând din anii '50. Expiraseră de mult; de fapt,
cele mai multe dintre aceste produse nici nu se mai fabricau. Din
punct de vedere antropologic, era o descoperire fascinantă. Dar nimic
din ce am găsit în acel dulăpior nu mai avea nici o valoare practică
şi, din păcate, nici nu puteau fi vândute la magazinele de antichităţi



- deoarece toate fuseseră deschise şi folosite parţial. Aminteşte-ţi,
de obicei, obiectele de colecţie au valore doar dacă sunt încă în
ambalajul lor original.

SECRETELE UNUI ORGANIZATOR PROFESIONIST

Dubluri pe care vrei să le păstrezi, împachetează produsele
cosmetice şi de toaletă de care nu te poţi despărţi fntr-o geantă
de mână pe care să o ţii lângă valize, pregătită de plecare. Astfel
reduci dezordinea, foloseşti dublurile şi scurtezi timpul de pregătire
pentru călătorii. Apoi reaprovizionează geanta de fiecare dată când
te întorci din voiaj.

Trusa de prim-ajutor a familiei. Multe persoane mă întreabă ce
lucruri să ţină la îndemână, în trusa de prim-ajutor, mai ales în cazul
gospodăriilor în care sunt şi copii, lată-le pe cele mai importante,
cu care vei fi pregătit pentru majoritatea urgenţelor, aşa cum le
recomandă Academia Americană de Pediatrie. Ţine doar câte un
articol din fiecare!

• aspirină, împotriva durerilor (cu aprobarea medicului)
• antihistaminice pentru alergii şi înţepăturile de albină
• vomitiv (trebuie înlocuit anual)
• bandaj triunghiular pentru răni sau pentru a face un garou
• legături elastice pentru luxaţi i
• pungi cu gheaţă de unică folosinţă
• diferite dimensiuni de leucoplast
• bandă adezivă
• foarfece cu vârfuri rotunjite
• ace de siguranţă
• pensetă
• săpun antibacterian
• alifie
• unguent antibacterian
• alcool pentru frecţie
• vată medicinală
• termometre, şi oral şi rectal
• o rolă de tifon plus faşe sterile pentru pansarea rănilor
• un pliant sau o carte despre acordarea primului ajutor

Păstrează doar acele obiecte pe care le foloseşti regulat sau de
care vei avea nevoie în caz de urgenţă. Dacă achiziţionezi cantităţi
mari de produse, ţine doar o parte dintre ele în baie, iar restul, într-
un dulăpior sau o debara din apropiere.

Moduri de sortare

După categorie:

• Igienă dentară (periuţe de dinţi, pastă de dinţi, apă de gură,
aţă dentară).

• îngrijirea părului (geluri de par, fixative, perii, piepteni,
uscătoare de păr, ondulatoare, şampoane, balsamuri).

• Accesorii pentru păr (bentiţe, agrafe, elastice).
• Cosmetice (farduri, fond de ten, rujuri, pudre).
• Articole pentru curăţarea tenului (loţiune pentru gomaj, măşti,

creme).
• îngrijirea unghi i lor (ustensile pentru manichiură, pile de

unghii, lac de unghii, dizolvant, periuţă pentru unghii).
• Accesorii pentru întreţinere (pensete, cleştişori de unghii,

forfecuţe).
• Medicamente (reţete, diferite remedii, a l i f i i şi unguenţi,

pansamente).
• Articole pentru spălat (spumant, săpunuri, perie de duş).
• Accesorii pentru ras (lame, spumă de ras, loţiuni de după ras).

2. PURIFICĂ

Scapă de toate dublurile produselor de înfrumuseţare sau de
întreţinere pe care le-ai cumpărat, dar nu ţi-au plăcut. De exemplu,
prietena mea, Zoe, care este adepta unei vieţi eficiente, îi aduce
adesea fiicei mele, Jessi, mici „genţi cu bunătăţi" pline cu produse
de înfrumuseţare cumpărate în dublu exempar, iar lui Jessi îi place
să le probeze, în acelaşi timp, şi lui Zoe îi place să aibă pe cineva
asupra căreia să îşi verse cumpărăturile în plus, astfel încât acestea
nu se irosesc şi nici nu îi aglomerează baia.

LISTA LUI JULIE cu LUCRURI DE ARUNCAT

• Medicamente expirate - sau orice remedii în exces pe care
le foloseşti foarte rar sau deloc.



• Sticle goale pe jumătate - de şampon, produse pentru
îngrijirea părului sau orice altceva ce a fost deschis şi abandonat.

• Cleştişori de unghii, pensete şi foarfece ruginite - sau orice
altceva prea uzat.

• Lac de unghii care nu îţi mai place - sau orice alte articole
cosmetice care nu te mai atrag.

• Periuţe de dinţi vechi - înlocuieşte-le o dată la 3-6 l u n i
pentru a le păstra eficienţa.

• Tuburi înfundate, răsucite, îndoite - de pastă de dinţi,
unguente sau orice altceva care a fost folosit atât de des încât nu mai
funcţionează şi mai arată şi urât.

• Prosoape uzate - sau orice altceva ce este prea folosit sau
prea pătat.

EVITĂ CAPCANELE OBIŞNUITE

Ştiu că îţi va fi foarte greu să te desparţi de toate acele articole
cosmetice, tonice, şampoane şi remedii pe care ai cheltuit o mică
avere, chiar dacă nu le foloseşti niciodată. Dar exact asta trebuie
să faci. Gândeşte pozitiv:

Vfai economisi bani. Reducând excesul de aspirine, sirop de tuse,
articole pentru întreţinerea părului efc, vei vedea mult mai uşor
ce deţii deja şi te va ajuta să nu mai cumperi, pe viitor, lucruri de
care nu ai nevoie.

U)i reduce timpul pentru curăţenie. Dacă ai mai puţin din toate,
baia ta va fi ordonată şi îţi va fi mult mai uşor să o păstrezi curată.

Vo\ arăta mai „adunat". Dacă, de exemplu, ai acces la toate
articolele de întreţinere, nu vor mai exista căutările nebuneşti, de
ultim minut, după o pensetă, gelul de păr sau un pieptene, care te
fac să întârzii şi să ieşi în goană pe uşă, arătând ca un „sălbatic".

Mă voi simţi mai relaxat. Dacă îţi transformi baia într-un loc
atractiv şi funcţional, în care să te relaxezi, unde să îţi încarci
bateriile şi să te îngrijeşti corespunzător, gândeşte-te cât de scăzută
va fi tensiunea ta.

• Bandaje inutile - cum ar fi cele elastice care sunt prea întinse
sau şi-au pierdut forma.

• Uscătoare de păr, ondulatoare, accesorii pentru păr în
dublu exemplar. Câte îţi trebuie?

3. ATRIBUIE UN LOC

• în dulăpiorul de medicamente, decide ce categorii să stea pe
raftul de sus, pe cel din mijloc şi pe cel de jos. împrejurul căzii şi al
chiuvetei, decide cum vei separa jucăriile de săpunuri şi cârpele,
şampoanele şi balsamurile de accesoriile pentru bărbierit.

• Gândeşte-te să ţii medicamentele în dulapul pentru lenjerie,
nu în cel pentru medicamente. In afara cazului în care urmezi un
tratament, de ce să iroseşti acel loc extrem de avantajos din centrul
chiuvetei cu obiecte rar folosite? Este mult mai practic şi mai
convenabil să păstrezi lucrurile de care ai nevoie zilnic, cum ar fi
accesoriile pentru bărbierit, în dulăpiorul pentru medicamente.

• In funcţie de mărimea familiei şi de preferinţele personale,
pune coşuri pentru rufele murdare în dormitorul fiecăruia (unde, de
obicei, te dezbraci) sau pune un singur coş într-un loc central al băii,
pentru uzul tuturor, în ambele cazuri, încearcă să foloseşti coşuri sepa-
rate pentru lucrurile albe şi cele negre. De asemenea, gândeşte-te să ţii
în baie un coş, împreună cu nişte detergent lichid, pentru lucrurile
care trebuie spălate de mână; de fiecare dată când faci duş, poţi
spăla, în acelaşi timp, câteva articole de îmbrăcăminte. (Un coş lângă
uşă ar putea servi la sortarea lucrurilor pentru dus la spălătorie.)

Sertare din plastic, ladă cu capac şi dispozitiv pentru reciclarea
pungilor care încap sub chiuveta



• Oferă fiecărui membru al familiei un prosop, o periuţă de
d i n ţ i şi un pahar de culori diferite pentru a evita confuziile. De
asemenea, oferă fiecărui membru al familiei câte un port-fard sau o
geantă de mână, pentru a duce şi a aduce de la baie articolele de
întreţinere în fiecare dimineaţă şi seară, pentru a evita confuziile şi
dezordinea.

4. DEPOZITAREA

Când alegi modurile de depozitare pentru un spaţiu special, cum
este baia, ţine minte următoarele.

• Portabilitate. Pentru a câştiga spaţ iu, pentru a reduce
dezordinea şi pentru mai mult confort, adesea este bine ca toţi cei
care folosesc baia să îşi ţ ină articolele cosmetice în alte camere şi să
Ie aducă în baie doar când au nevoie de ele.

• Practic, ţine minte că umezeala din baie poate strica lemnul.
Cuti i le şi coşurile din nuiele sau din stofă nu vor fi afectate atâta
timp cât vor sta într-un loc uscat. Dacă nu se poate, foloseşte plasticul,
cromul, sticla şi aşa mai departe.

Metodele mele preferate pentru depozitare în baie

• Cutii din crom sau din sticlă - ideale pentru păstrat tampoanele
de vată pe capacul rezervorului de toaletă sau în dulăpiorul de
medicamente.

• Recipienţi din acrii - foarte buni pentru a păstra în ordine
fardurile şi accesoriile pentru ras din dulăpiorul de medicamente.

• Compartimentări rectangulare pentru sertare - perfecte pentru
a ordona lucrurile pe rafturile din dulăpiorul de medicamente.

• Compartimentări obişnuite pentru sertare - foarte bune pentru
a organiza articolele cosmetice şi pentru ras într-un dulăpior pentru
toaletă.

• Cutii cu capac - ideale pentru a ţine sub chiuvetă lucruri care,
uneori, trebuie mutate.

• Cutii modulare - foarte bune pentru a ordona medicamentele
pe rafturi le dulapului.

• Coşuri glisante, pe două rânduri - perfecte pentru a ţine
lucrurile sub chiuvetă.

• Suporturi rotative - foarte bune pentru a ţine medicamentele,
fardurile şi lacurile de unghii sub chiuvetă, în dulapuri sau dulăpioare.

• Suport pentru uscătorul de păr - se montează uşor pe perete
sau pe interiorul uşii de la dulap.

. Sertare din plastic - ideale pentru organizarea lucrurilor sub
chiuvetă.

• Suport de perete pentru ziare - foarte bun pentru cei care
folosesc baia pe post de bibliotecă; poate fi montat lângă scaunul de
toaletă, astfel încât revistele să fie la îndemână, dar să nu stea în
drum.

Etichetarea
Din motive estetice, probabil că nu vei dori să pui etichete pe

exteriorul dulăpioarelor, pe marginile vizibile ale rafturilor şi cutiilor,
pentru a nu le vedea musafirii. Găseşte locuri mai discrete pentru
etichete, cum ar fi interiorul dulăpiorului de medicamente sau
suprafaţa raftului pe care vor sta obiectele.

5. ECHILIBREAZĂ

în fine: o baie organizată! Şi nici nu a durat chiar aşa de mult,
nu? Dar cum să păstrezi aspectul actual al băii pe toată durata anului,
mai ales dacă nu eşti singura persoană care o foloseşte?

• Zilnic. Chiar dacă baia îţi va mai scăpa de sub control uneori,
să o readuci la forma iniţială nu durează mai mult de 3-5 minute
atâta timp cât întreţinerea zilnică este o rutină şi nu o excepţie.

• Pe parcurs. Poţi evita posibilele probleme urmând regula de
a nu cumpăra produse sau lucruri noi pentru baie înainte ca cele
vechi să se fi uzat sau terminat.

• Ajustări periodice. La fiecare două luni, programează-ţi o
jumătate de oră pentru a face puţină ordine. Scapă de toate articolele
cosmetice sau de alte produse pe care nu le mai foloseşti şi de
medicamentele expirate.
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DORMITOARELE

ANALIZA
1. CE FUNCŢIONEAZĂ?
Exemple:

„Mi se face frig noaptea, aşa că ţin păturile de rezervă într-o lada
la picioarele patului. Este minunat să te poţi întinde şi apuca una în
miezul nopţii."

Bonnie N.

„Ţin un carneţel şi câteva creioane în noptieră pentru a-mi nota
ideile şi chiar visele pe care le am când stau în pat."

Isaac S.

2. CE NU FUNCŢIONEAZĂ?
Exemple:

„Niciodată nu mă pot relaxa în dormitor deoarece acolo îmi
abandonez toate sarcinile casnice până când mă pot ocupa de ele. Cu
siguranţă, asta mă ajută să îmi fac ordine în restul casei, pentru
musafiri, dar îmi este groază să intru noaptea în dormitor."

Amy B.

„Partea de lângă pat este catastrofală. De abia reuşesc să fac loc
pe noptieră pentru un pahar cu apă. Am pe podea teancuri de ziare,
cărţi, şosete, pantofi de sport, articole de papetărie şi carnete de
cecuri. Dezordinea mă înnebuneşte. Cred că din această cauză nu pot
dormi noaptea."

Frank S.

„Şifonierul meu este vraişte. Cravate, chitanţe, butoni pentru
manşete, mărunţiş din portofel... arunc totul acolo şi se rătăceşte.
Pierd o jumătate de oră pe zi doar pentru a căuta lucruri le de care am
nevoie."

Chris M.

3. CARE SUNT LUCRURILE CELE MAI IMPORTANTE
PENTRU TINE?

Exemple:

• Sharon D. de obicei împăturea şi cosea hainele în timp ce se
uita la televizor şi, de aceea, avea nevoie de spaţiu pentru rufe şi
pentru trusa de cusut, dar şi pentru ghidul TV.

• Cathy M. avea nevoie de spaţiu lângă pat pentru cărţi şi reviste,
lumânări, ochelarii de citit, loţiunea pentru mâini, ceasul deşteptător,
telefon şi paharul cu apă.

• Cari M. îşi completa facturile în dormitor în t imp ce asculta
muzică şi avea nevoie de spaţiu pentru acte, plicuri şi obiecte de
scris, dar şi pentru casete audio.

l u 1
l NOTĂ: Vezi Capitolul 14 pentru sfaturi privind organizarea .

hainelor si a accesoriilor în dulapurile din dormitor.
l l

4. DE CE VREI SĂ TE ORGANIZEZI?
Exemple:
• „Pentru a avea un refugiu liniştit!"
• „Pentru a dormi mai bine noaptea."
• „Pentru a avea un sentiment de control."
• „Pentru a citi mai mult."

5. CARE ESTE CAUZA PROBLEMELOR?
Acestea sunt cauzele obişnuite ale dezordinii din dormitor:

• Depozitare nepotrivită. Dormitoarele au devenit camere
multifuncţionale. Nu mai sunt doar un loc în care să dormi şi să te



îmbraci, dar şi locuri în care ne uităm la televizor, facem treabă, ba
chiar şi exerciţii fizice. Totuşi, de regulă, nu sunt destul de mari nici
pentru a ţine cele mai obişnuite lucrur i dintr-un dormitor. Soluţia
este să faci un inventar al obiectelor pe care le vei ţine în această
încăpere şi să găseşti moduri de depozitare adecvate.

• Scopuri şi priorităţi neclare. Adesea, oamenii cred că, din
moment ce dormitorul nu este o cameră „publică", nu are nevoie de
aceeaşi atenţie pentru detaliu şi pentru frumos ca restul camerelor.
Aşa că este amânat şi devine un loc lipsit de confort. Urmăreşte
indicaţiile din acest capitol pentru a-ţi transforma dormitorul într-un
loc destinat relaxării şi bunei dispoziţii.

STRATEGIA

Acestea sunt câteva dintre zonele de activitate obişnuite, cu
obiectele şi modurile lor de depozitare pentru dormitor:

Activitate Obiecte Mod de depozitare

Citit Reviste Noptieră
Cărţi
Ochelari de citit

întreţinere Perii Măsuţă de toaletă
Bijuterii
Accesorii

TV/muzică Casete video Măsuţă pentru televizor
CD-uri
Casete audio
GhidTV
Telecomenzi Noptieră

Dormit Pături de rezervă Raft în dulap
Perne
Măşti pentru ochi Noptieră

Lucrul cu actele Papetărie Noptieră

Facturi
Creioane, stilouri
Timbre
Acte ba n ca re
Felicitări

SFATURI PENTRU REARANJAREA MOBILIERULUI

• Dacă obişnuieşti să citeşti, să scrii sau să te uiţi la televizor
din pat, adaptează-te obiceiurilor tale şi mută lucrurile în aşa fel
încât să ai totul la îndemână.

• Dacă primul lucru pe care vrei să îl vezi când intri în dormitor
este şifonierul, scaunul favorit sau patul, atunci mută-le corespunzător.

• Goleşte şifonierele şi birourile dinainte, pentru a-ţi uşura
munca. Adună pe pat conţinutul lor şi tot ce mai este împrăştiat pe
podea, pentru a putea muta mobila.

IDEI PENTRU LĂRGIREA SPAŢIULUI

• Ţine lenjeria de pat în plus, hainele pentru anumite anotimpuri
şi chiar revistele sub pat.

EVITĂ CAPCANELE OBIŞNUITE

împrăştierea mobilierului. Multe persoane îşi întind şifonierele
şi birourile prin cameră doar pentru a acoperi pereţii. Dar nu este
comod. Ce dacă se văd pereţii? Ţine şifonierele şi birourile la un
loc, astfel încât să nu ai prea mult de mers pentru a te îmbrăca şi
a pune lucrurile la loc.

Dormitoare comune. Dacă partenerul tău de cameră nu este
la fel de ordonat ca şi tine (o situaţie obişnuită), defineşte clar
zonele fiecăruia dintre voi. Păstrează-le pe ale tale aşa cum îţi
place şi lasă-ţi partenerul să şi le întreţină pe ale lui aşa cum
vrea. Una dintre clientele mele a reuşit acest lucru aranjându-şi
camera în aşa fel încât partea ei ordonată de pat era înspre uşă,
iar partea dezordonată a partenerului ei (cu ziare, reviste, pantofi
de sport şi haine aruncate pe podea) nu se vedea.



• Cumpără mobilier pentru pus lângă pat în care să poţi
depozita. De exemplu, eu am, pe o parte a patului , un raft mic
pentru cărţi şi reviste, iar pe cealaltă, un dulăpior pentru jurna lu l
meu, materialele pentru scris, loţiunea de mâini etc.

• Pune o pânză frumoasă pe masa de la capul patului pentru a
avea loc de depozitare şi dedesubt, dar fără a se vedea.

. Ţine lenjeria de pat în plus la picioarele patului într-o ladă
sau un cufăr.

. Montează, deasupra sau lângă pat, rafturi pentru cărţi, reviste
şi deşteptător.

• Dacă ai mai multe, foloseşte şifonierele în mod creativ. De
exemplu, rezervă nişte spaţiu într-unul dintre ele pentru casete video,
acte, trusa de cusut şi alte obiecte.

• Foloseşte spaţiul de depozitare ignorat adesea flancând, de
sus până jos, uşile şi ferestrele cu rafturi, dulapuri şi dulăpioare.
Pervazurile pot fi folosite şi ele pentru depozitare; adaugă o notă
elegantă camerei.

DURATA ESTIMATĂ

Iată timpul mediu necesar pentru a organiza un dormitor:

CÂT VA DURA?

Atac
1. Sortează 4 ore
2. Purifică 1 oră
3. Atribuie un loc 1 oră
4. Cutii/alte metode 3 ore

pentru depozitare
5. Echilibrează 10 minute zilnic

i

ATACUL

1. SORTEAZĂ

Dacă, asemenea lui Shanon D., îţi foloseşti dormitorul ca pe un
depozit pentru a păstra restul casei curat şi pregătit de oaspeţi, îţi
fur i s ingur căciula. Aminteşte-ţi că, deşi dormitorul este camera cel
mai puţin publică din casă, calitatea in t imi tă ţ i i contează.

Nu este nici o problemă să îţi foloseşti dormitorul pentru a face
diferite treburi, dar împarte-ţi lucrurile în diferite categorii şi atribuie-
i fiecăreia câte un loc.

Dacă vrei să ţ i i în dormitor casete video, CD-uri şi cărţi, este
bine să alegi anumite categorii pe care să le ai în dormitor. De
exemplu, Rebecca C. citea cărţi de proastă calitate înainte de culcare,
aşa că ţinea doar astfel de cărţi în dormitor. Literatura clasică şi
studii le erau ţinute în biblioteca din sufragerie.

Moduri de sortare
Casete video - după categorie: comedii, de acţiune, de dragoste,

drame, SF, clasice
Materiale de citit - după fel: 'reviste, cărţi, tăieturi din ziare
Accesorii - după categoric: curele, cravate, bijuterii, poşete,

portofele şi chei, eşarfe
Diferite lucruri - după categorie: loţiune pentru mâini, ochelarii

de citit, paharul cu apă
Muncă - după categorie: acte, rufe, marfă pentru returnat, cusut,

meşteşuguri

2. PURIFICĂ

Ţine prea multe în dormitor şi valoarea prezenţei lor se pierde.
Nu poţi găsi lucrurile, nu poţi ajunge la ele şi, mai mult, nu le poţi
folosi. Limitează-te la ce ai nevoie şi scapă de restul.

Poate că unele lucruri pe care le ţii în dormitor, cum ar fi hainele
pentru diferite anotimpuri sau valizele, ar putea fi depozitate într-o
debara sau în altă cameră, eliberând, astfel, spaţiul din dormitor
pentru nevoile tale.

Ţine-ţi actele în dormitor doar dacă acesta este locul în care te
ocupi de ele. De exemplu, una dintre clientele mele avea o masă de
lucru care îi ocupa spaţiul din dormitor, deşi lucra în bucătărie.
Adaptându-ne obiceiurilor ei, am creat în bucătărie un spaţiu mare de
depozitare pentru toate hârtiile ei şi am luat toate documentele de pe
masa din dormitor pe care am transformat-o într-o măsuţă de toaletă
pentru bijuteriile, fardurile şi produsele ei pentru întreţinerea părului.

LISTA LUI JULIE cu LUCRURI DE ARUNCAT

• Curele, genţi, cravate, eşarfe pe care nu le-ai mai purtat de
cel puţin doi ani.



• Lenjerie de pat care este atât de veche sau de uzată, încât nu
mai poate fi reparată sau pe care nu o mai foloseşti.

• Cărţi şi reviste pe care nu le citeşti niciodată.

3. ATRIBUIE UN LOC

• Nu folosi un sertar mare pentru bijuterii sau curele; pierzi
prea mult spaţiu; în schimb, foloseşte-1 pentru bluze împăturite sau
chiar pentru poşete. Ţine accesoriile mai mici într-un sertar mai
puţin adânc în care nu trebuie să scotoceşti ca să Ic găseşti.

• încearcă să foloseşti raftul de sus al şifonierului pentru lenjeria
intimă, un altul, pentru şosete şi ciorapi, altul, pentru şosetele de sport,
altul, pentru echipamentul sportiv şi pe cel de jos, pentru pijamale.

• Dacă ai două şifoniere, încearcă să foloseşti u n u l pentru
articolele vestimentare pe care le porţi tot t impul anului (şosete,
lenjerie intimă, echipament sportiv etc.) şi pe celă la l t , pentru
îmbrăcămintea de sezon (bluze, pantaloni, tricouri, pantaloni scurţi).
O altă opţiune: foloseşte un şifonier pentru echipamentul sportiv şi
pe celălalt, pentru hainele de zi cu zi.

• Păstrează rafturile foarte înalte ale dulapurilor din dormitor
pentru hainele pe care nu le porţi decât în anumite anotimpuri, amintiri
sau lucruri valoroase de care nu ai nevoie zilnic. Una dintre clientele
mele folosea partea din spate a dulapului adânc din dormitor pentru a
ţine argintăria şi cutiile vechi de pălării, care înainte ocupaseră spaţiul
din dormitor. (Pentru mai multe despre dulapuri, vezi Capitolul 14.)

• Pentru ca bijuteriile să nu se încurce, pune-le într-o cutie com-
partimentată, nu grămadă. Nu ţine casetele audio şi video sau CD-
urile prea aproape de sursele de căldură. Televizoarele, video-
casetofoanele şi instalaţii le audio care stau într-un dulap trebuie să
aibă o bună ventilaţie. Iar dacă ai copii mici care intră în dormitor,
asigură-te că articolele de cosmetică şi de toaletă sau parfumurile nu
se află la îndemâna lor.

4. DEPOZITAREA

Metodele mele preferate pentru depozitare în dormitor

• Cutii de bijuterii - compartimentele lor îmbrăcate în catifea
protejează bijuteriile şi le păstrează în ordine în sertare mici.

• Suporturile pentru bijuterii - ţ in în ordine cerceii, brăţările şi
colierele pe măsuţa de toaletă; este ca şi cum ai avea propria vitrină
pentru bijuterii.

• Dulăpior din nuiele, cu trei sertare - foarte bun pentru a fi
folosit ca noptieră sau pentru a ţine casete video, articole pentru
întreţinere etc.

• Cutii pentru pus sub pat - perfecte pentru a depozita lucrurile
sub pat; poţi să le scoţi repede şi uşor.

• Cutii din piele, metal sau materiale textile - foarte bune pentru
a ţine monede şi alte mărunţişuri pe măsuţa de toaletă.

Suport rotativ, pătrat, expune
şi păstrează în ordine cerceii,

ocupând puţin loc
(mulţumiri Ginny's Ea r Nes t)

• Paravane textile sau din hârtie - ideale pentru a a ascunde
privirii echipamentul sportiv, diferite obiecte sau biroul la care
munceşti uneori.

• Cutii mari din plastic - excelente pentru hainele împăturite,
folosite pentru anumite anotimpuri, pe care să le depozitezi în altă
parte în dormitor, cum ar fi un dulap adânc sau un raft; le scoţi din
şifonier, dar le poţi schimba, în funcţie de sezon, într-o clipită.

• Husă pentru haine - ideală pentru a ascunde hainele lăsate pe
podea din cauza spaţiului limitat din dulap.



Etichetarea
Evident, nu vrei să exagerezi cu etichetele, mai ales cu cele externe,

pentru că vei strica aspectul camerei. Dar etichetarea anumitor lucruri
vă va ajuta pe t ine şi pe cel cu care împărţi dormitorul să respectaţi
sistemul până când acest lucru devine un obicei.

Etichetează inter iorul sertarelor şi suprafeţele rafturilor. Poţi
eticheta pe exterior lucruri precum cutiile de bijuterii, unde este de
mare ajutor să compui descrieri pe marginea din afara cutiei.

5. ECHILIBREAZĂ

Fii mândru! Ţi-ai eficientizat dormitorul, astfel încât tot ce îţi
place şi foloseşti este depozitat atractiv şi convenabil. Pentru a păstra
camera aşa, fă următoarele lucruri:

• Zilnic. Un dormitor bine organizat nu ar trebui să necesite
mai mult de cinci minute pentru a fi aranjat, oricât de dezordonat ar
ajunge pe parcursul zilei sau al serii. Cum patul este, de cele mai
mute ori, piesa centrală a camerei, fă-ţi un obicei din a-1 strânge în
fiecare dimineaţă pentru ca primul lucru pe care îl vei vedea când
vei intra în dormitor după o zi obişnuită să nu fie o treabă neterminată,
ci un simbol al noilor tale abilităţi organizatorice.

• Pe parcurs. Ţine o cutie în altă cameră (poate o debara din
apropiere) pentru obiecte cum ar fi haine, bijuterii, cărţi şi reviste pe
care, pe parcurs, hotărăşti că nu le mai doreşti şi vrei să le dai. Când
se umple cutia, du-o unde voiai şi începe să umpli una nouă.

• Ajustări periodice. Fără îndoială că, în decursul timpului,
vei acumula în dormitor mai multe accesorii, articole de întreţinere,
cărţi, casete şi aşa mai departe. la-le la mână o dată pe an şi decide ce
arunci. De fapt, s-ar putea să vrei să o faci de două ori pe an, când se
schimbă anotimpurile, pentru a coincide cu rotaţia hainelor de sezon.
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DULAPURILE

ANALIZA

1. CE FUNCŢIONEAZĂ?
Exemple:

„îmi ţin toate hainele de seară într-un dulap, la etaj, deoarece le
port rar şi nu mă deranjează că nu le am la îndemână."

Becky M.

„îmi agăţ pijamalele şi tricourile pe interiorul uşii de la dulap.
Le port foarte des şi e mai uşor să le iau de acolo decât să deschid un
sertar."

Gwen T.

„îmi ţin echipamentul sportiv într-o cutie din dulapul cu haine
de la intrare, îmi place să îl am lângă uşă."

Bill M.

2. CE NU FUNCŢIONEAZĂ?
Exemple:

„întotdeauna îmi rătăcesc lucrurile prin dulapuri. Nu găsesc ce
îmi trebuie urgent şi pierd o grămadă de timp căutând, încep fiecare
zi în grabă, sunt în întârziere şi cu nervii întinşi."

Dolores R.



„îmi este frică să deschid uş i le ş i f o n i e r u l u i . Tot t i m p u l se
prăbuşesc lucruri peste mine. E periculos!"

Fred S.

„Dulapurile mele sunt aşa de răvăşite, încât nici nu mai ştiu ce
am în ele. Mă costă bani, deoarece mă duc şi cumpăr lucruri noi
pentru a evita chinul de a căuta ceea ce îmi trebuie."

Perry M.

„Nu am destul loc pentru toate pardesiele. Pe unele le ţin la etaj,
pe altele la parter şi niciodată nu ştiu unde să caut ce îmi trebuie."

Agnes D.

3. CARE SUNT LUCRURILE CELE MAI IMPORTANTE
PENTRU TINE?

Exemple:
înainte de a organiza câte un singur dulap, îţi sugerez să faci un

Plan General pentru Depozitare şi să iei în calcul toate lucrurile
pentru care ai nevoie de spaţiu în dulapurile din casă.

Cum să creezi un Plan General pentru Depozitare
Cum în casă există, de obicei, patru tipuri de dulapuri - şifonier,

cel pentru aşternuturi, debara şi cel de la cuier - este o greşeală să
organizezi câte unul fără să te gândeşti şi la celelalte. Este foarte
important să lucrezi cu toate laolaltă, pentru ca lucrurile tale să aibă
locuri alese logic. Este ca şi cum ai rezolva un puzzle; toate piesele
trebuie să se potrivească.

Foloseşte următorul plan de lucru pentru a avea o imagine de
ansamblu a nevoilor tale de depozitare şi a spaţiului liber din dulapuri.
Te va ajuta să te pregăteşti pentru a te folosi optim de fiecare dulap
atunci când vei începe să te ocupi de ele pe rând.

• Notează pe planul de lucru toate categoriile de obiecte
(îmbrăcăminte, aşternuturi, amintiri, valize etc.) pentru care ai nevoie
de spaţiu.

• Mergi din cameră în cameră şi fă un inventar al dulapurilor
pe care le ai la dispoziţie pentru depozitare şi al numărului rafturilor,
agăţătorilor şi spaţiilor din ele.

• Atribuie fiecărui dulap câte o categorie, gândindu-te la funcţia
ei şi nu la cum se potrivesc. Poţi combina categoriile îmi -un dulap
(de exemplu, îmbrăcăminte, amintiri, valize), dar funcţi i ca „Di-
verse" sau „Depozit general" sunt inutile; îţi va fi foarte greu să mai
ştii ce să pui în ele sau ce vei găsi în acel dulap şi totul va duce la
haos şi la confuzie, în câteva săptămâni.

Acest plan general de depozitare este flexibil. Se poate, şi chiar o
va face, să necesite câteva schimbări minore când vei începe să faci
ordine în fiecare dulap. De exemplu, s-ar putea să descoperi că ai
mai multe obiecte într-o categorie şi mai puţine în alta decât ai
anticipat sau s-ar putea să dezgropi o nouă categorie pe care nici nu
o luasei în calcul. Aşa că este în regulă să adaptezi planul din mers.
Obiectivul principal al acestuia este să îţi ofere un punct de plecare
pentru munca ta.

4. DE CE VREI SĂ TE ORGANIZEZI?
Exemple:

• „Pentru a câştiga controlul asupra garderobei mele."
• „Pentru a avea încredere că voi găsi ceea ce caut/'
• „Pentru a cheltui mai puţin pe dubluri."
• „Pentru a-mi folosi mai bine spaţiul de depozitare. Pentru a

face loc să strâng toată dezordinea din casă."
• „Pentru a avea un acces mai bun la lucrurile mele."
• „Pentru a avea loc să pun hainele musafirilor."

MĂRIREA SPAŢIULUI DE DEPOZITARE

1. Lista lucrurilor pentru care ai nevoie de loc:

îmbrăcăminte - pe umeraş Cărţi Veselă, pahare
îmbrăcăminte - împăturite Colecţii Oale şi tigăi
Haine/Pelerine Amintiri Vase pentru servit
Pantofi şi genţi Albume foto Artieolc de băcănie
Bijuterii Casete video/ Articole pentru

audio, CD-uri curăţenie
Artieolc de toaletă Echipament sportiv Articole pentru

animale de casă
Aşternuturi, pături Jocuri şi jucării Centru pentru lucruri

care merg afară
Vali/.c Hobby/Lucru manual Spălătorie



Decoratului de sărbători Centru pentru cadouri R u f e
Dosare Centru pentru reparaşi Poştă, pachete
Corespondenţă (primită) Centru pentru u t i l i t ă ţ i / Reciclare

aparatură

multă îndemânare pentru a uti l iza optim fiecare centimetru pătrat.
Acest capitol îţi va oferi multe idei despre cum să faci acest lucru.

• Un sistem complex, neclar. O altă greşeală pe care o fac
oamenii este să nu atribuie o funcţie clară fiecărui dulap, rezultând
multe dulapuri „universale". Urmarea este, de obicei, un sentiment
neplăcut: „Ştiu că 1-am pus undeva să nu-1 pierd, dar unde?"

• Depozitare nepotrivită. Proiectarea nepractică a spaţiilor este
o altă problemă care creează dezordine în dulapuri; ţine minte această
realitate externă atunci când evaluezi ce nu funcţionează. Cu respectul
cuvenit pentru toţi arhitecţii şi constructorii din lume, dar, atunci
când proiectează dulapurile, rareori se gândesc şi la cum trăiesc
oamenii cu adevărat. Configuraţia cu o singură bară pentru umeraşe
a majorităţii dulapurilor de haine este lipsită de simţ practic şi iroseşte
mult spaţiu de depozitare. Unele dulapuri sunt create să fie de două
ori mai adânci, cu o a doua bară de umeraşe aşezată în spatele primeia,
dar, pentru cele mai multe persoane, hainele din spate sunt prea greu
de accesat şi sunt uitate, în plus, multe dulapuri mari au uşi atât de
înguste, încât nu poţi vedea şi nici ajunge la jumătate din spaţiul de
stocare din interior. Iar rafturile din dulapuri sunt, adesea, prea
departe unul de altul, prea adânci sau prea înalte pentru a fi practice,
îţi voi oferi imediat câteva sugestii despre cum să compensezi
proiectarea defectuoasă a dulapului şi cum să utilizezi optim fiecare
centimetru pătrat din interior.

STRATEGIA

PLANIFICAREA ZONELOR
De fapt, în dulap, nu ai „activităţi", dar ai categorii clare de

lucruri, descrise în Planul General de Depozitare. Stabileşte ce va
intra în fiecare dulap, pe baza funcţiei acestuia, în estimarea tuturor
modurilor de depozitare, numără toate rafturile şi locurile pentru
agăţat disponibile în fiecare dulap. Ia în calcul orice piesă de mobilier
din apropiere în care ai putea ţine excesul de lucruri.

De exemplu:

Activitate Obiecte Mod de depozitare

Dulapul de haine Haine scurte pe umeraş 2 bare 2 metri
Haine lungi pe umeraş o bară 1,5 metri

2. Inventar pe camere:

(Listă de cumpărături)
Cameră Mod de depo/.ilare Funcţie C o m p a r t i m e n t ă r i

necesare

3. Planul etajului

Foaie de lucru pentru Planul General de Depozitare

• Acces mai facil la lucrurile mele.
• Spaţiu pentru hainele invitaţilor.

5. CARE ESTE CAUZA PROBLEMELOR?

Acestea sunt cauzele obişnuite ale dezordinii din dulapuri:

• Spaţiul limitat. Oamenii nu ştiu cum să-şi folosescă la maxi-
mum spaţiul de depozitare din dulap. Lucrurile sunt aruncate la
întâmplare, irosind mult loc, multe colţişoare şi unghere, îţi trebuie



Pantaloni împăturiţi Dulap cu şase
rafturi

Bluze
Halate şi pijamale Uşa interioară
Pantofi Podeaua

dulapului
Cravate şi curele Uşa interioară

Dulap pentru Cearşafuri Şifonier
aşternuturi Prosoape

Aşternuturi
Articole de toaletă

Dulap de la cuier Haine lungi Bara din dreapta
Jachete Bara din stânga
Hainele musafirilor
Mănuşi, pălării, eşarfe Rafturi
Ghete
Echipament sportiv
Genţi

Debara Unelte Cuier pe uşă
Prelungitoare pentru
prize
Baterii
Materiale pentru curăţenie
Hârtie de rezervă
Bandă adezivă, lipici,
sfoară
Hârtie de împachetat

IDEI PENTRU LĂRGIREA SPAŢIULUI

1. Repoziţionează barele pentru umeraşe

• Dacă ai multe haine scurte (jachete, pantaloni, costume) care
trebuie să stea pe umeraşe, îţi poţi dubla spaţiul de depozitare, punând
pe fiecare umeraş câte două articole vestimentare.

• Dacă podeaua dulapului în care îţi ţii pantofii şi accesoriile
este întunecată şi inaccesibilă, măsoară cel mai lung obiect vestimentar

de pe umeraşe şi coboară bara de care este atârnat până la doi
centimetri de podea. Pune pe jos o carpetă cu peri scurţi sau un
covoraş pentru a proteja hainele de praf şi montează un raft sau
două, pentru pantofi şi accesorii, deasupra barei pentru haine.

• Dacă uşile dulapului sunt atât de înguste încât ascund privirii
un număr semnificativ de articole de îmbrăcăminte, le poţi lărgi,
bineînţeles, dar o soluţie mai simplă este să muţi bara pentru umeraşe
din faţă în spate, în acest fel poţi mări spaţiul de depozitare de până
la patru ori.

2. Scoate barele pentru umeraşe

• Dacă ai nevoie de mai mult spaţiu pentru hainele împăturite,
înlocuieşte barele pentru umeraşe cu rafturi sau pune în spaţiul de
sub bară un dulăpior cu sertare.

• Dacă ai mai multe bare de umeraşe puse una în spatele celeilalte,
foloseşte-o pe cea din spate pentru hainele pentru anumite anotimpuri,
şi pe cea din faţă, pentru cele de sezon. Sau scoate bara din faţă;
montează, în locul ei, rafturi pentru bluze, pantofi, genţi, haine
împăturite şi accesorii şi păstrează bara din spate pentru umeraşe.

• Dacă ai câteva dulapuri atât de înguste, încât hainele lungi de
pe umeraşe stau pieziş, fiindu-ţi greu să le vezi şi să le aranjezi,
atunci foloseşte-le pentru tricouri. Sau scoate bara şi montează rafturi
pentru a ţine îmbrăcămintea împăturită.

3. Ridică sau coboară rafturile

• Dacă spaţiul dintre rafturi este mai mare decât necesar, poţi
adăuga un număr de rafturi în plus, micşorând distanţa dintre ele.
Dacă nu se poate, există cutii şi coşuri pentru a dubla spaţiul disponibil
(vezi Pasul 5).

4. Foloseşte uşile şi pereţii pentru depozitare

• Poţi crea spaţiu de depozitare de a cărui existenţă nici nu ştiai
montând agăţători, rafturi şi bare pe uşile şi pereţii dulapurilor.
Foloseşte-le pentru a ţine halatul de baie, pijamalele etc., pentru a
agăţa hainele pentru spălătorie ori costumul pentru a doua zi sau
pentru hainele copiilor, în camerele lor sau în dulapul de la cuier.



5. Rearanjează îmbrăcămintea

• Dacă hainele pentru anumite anotimpuri oeupă prea mult spaţiu
necesar pentru cele de sezon, mută-le în altă parte, cum ar fi podul,
subsolul sau garajul (vezi Capitolul 11). Hainele folosite doar
ocazional pol fi şi ele mutate în altă parte. Una dintre clientele mele
folosea un cufăr din pod pentru îmbrăcămintea de seară, purtată rar.

• Dacă grupezi articolele lungi de pe umeraşe într-un capăt al
barei şi pe cele scurte, în celălalt, vei obţine un spaţiu semnificativ
pe podea, sub hainele scurte. Pune acolo un dulăpior sau un raft
pentru pantofi, ca să măreşti spaţiul de depozitare.

• Umeraşele nefolosite ocupă mult loc. Pune-le într-un coş, pe
podeaua dulapului, ca să le ai la îndemână.

DURATA ESTIMATĂ
Iată timpul mediu necesar pentru a organiza un dulap:

ui te la acel dulap, acum curat, ordonat şi funcţional, ştiind că dacă
ea reuşise să îl facă aşa, atunci putea să transforme şi restul casei. Şi
a început să facă acest lucru.

1. SORTEAZĂ

Pe măsură ce scoţi lucruri le din dulap, sortează-le pe pat sau pe
podea în categorii logice pentru tine, pe baza asocierilor tale.

EVITĂ CAPCANELE OBIŞNUITE

Deşi dulapurile sunt mici, în comparaţie cu alte spaţii dezorga-
nizate, pot începe să semene cu Marele Canion, atunci când vine
vorba să faci ordine fn e/e. Este uşor să cazi în numeroasele capcane
care îngreunează sau opresc acest proces, lată-le pe cele mai
importante dintre e/e şi cum să /e eviţi.

Faci treaba incomplet. Curăţenia într-un dulap este o muncă
grea, fizic şi psihic, deoarece implică atâta căţărat, întins şi decizii
greu de luat. Multe persoane renunţă după ce au făcut trei sferturi
din treabă pentru că sunt prea obosite să mai continue. Dacă îţi
impui un ritm, munca va avansa mai repede, te vei simţi mai puţin
atras să ignori locurile greu accesibile şi vei face o treabă mai
temeinică.

Păstrezi mai mult decât îţi permite spaţiul. Chair dacă spaţiul
poate fi mărit, multe persoane nu sunt realiste în privinţa a cât
pot îndesa în dulap şi continuă să păstreze lucruri, crezând că au
destul loc pentru e/e. Aceasta este o reţetă sigură pentru o existenţă
dezordonată şi aglomerată. Dacă faci cumpărături în cantităţi mari,
împarte costurile şi excesul cu un prieten.

Păstrezi lucruri nefolosite pentru că ai dat mulţi bani pe ele. Ce
să faci cu acel costum scump pe care nu l-ai purtat niciodată sau
cu maşina de cusut pe care nu ai folosit-o niciodată? Acestea sunt
întrebări grele. Dacă renunţi la e/e, te simţi ca şi cum ai arunca
banii pe fereastră. Dar ţine minte cât fe costă fn spaţiu irosit, în
frustrare cauzată de faptul că nu găseşti ce îţi trebuie pentru că
dulapul este plin de lucruri care nu îţi trebuie şi în sentimente de
vinovăţie pe care le ai de fiecare dată când vezi acele cumpărături
„greşite". Fă-ţi o favoare: scoate-ţi-le din dulap şi din minte.

r i
CÂT VA DURA?

Atac
1. Sortează 3 ore
2. Purifică 1 oră
3. Atribuie un loc 30 minute
4. Cutii/alte metode 3 ore

pentru depozitare

5. Echil ibrează 5 minute zilnic
i , i

ATACUL
Partea frumoasă a dulapurilor este că le poţi rezolva repede.

Sentimentul de satisfacţie pe care îl obţii cu un efort atât de mic îţi
poate oferi impulsul să te apuci şi de alte zone ale casei. De exemplu,
una dintre clientele mele avea o vilă cu cinci dormitoare, care dovedea
atât de multă nevoie de organizare, încât ne-a luat aproape un an să
terminăm treaba. Dar prima zonă de care ne-am ocupat a fost dulapul
de la cuier, pentru că voiam ca ea să vadă rezultatele imediat, în mai
puţin de o zi am transformat haosul din acel dulap într-o ordine
perfectă, atribuind câte un loc fiecărei jachete, haine, mănuşi, pălări i
şi umbrele. Clienta mea s-a simţit uşurată, a prins aripi. Oricât de
descurajator ar fi fost restul proiectului, tot ce avea de făcut era să se



Moduri de sortare

Haine - după fel (pantaloni, tricouri, jachete, costume)
după culoare, anotimp, utilizare (muncă, elegante,
obişnuite, sportive)

Accesorii - după categoric (curele, eşarfe, pantofi)
după anotimp (vară, iarnă)

Obiecte -după categorie (becuri, unelte, adezivi,
casnice obiecte din hârtie, articole de toaletă)

Aşternuturi -după mărime
set
culoare sau model.

2. PURIFICĂ

Inevitabil, vei descoperi multe surprize în dulap - printre ele,
obiecte care sunt, în mod clar, lipsite de orice valoare şi ut i l i tate. Nu
ezita să scapi de ele.

Pune imediat următoarele lucruri în coşul de gunoi sau în cutia
pentru obiecte de dat.

LISTA LUI JULIE cu LUCRURI DE ARUNCAT

• Haine care nu te mai încap. (Dulapurile multor oameni sunt
pline cu haine de diferite mărimi din cauza schimbărilor frecvente de
greutate. Dacă vrei să păstrezi câteva măsuri diferite, „ca să fie", păstrează
în dulap doar mărimea pe care o porţi acum. Pe restul pune-le în cutii şi
depozitează-le sub pat, în pod, în subsol sau în garaj.)

• Haine, prosoape şi aşternuturi pătate - sau lucruri prea
rupte ca să mai fie reparate.

• Pantofi care te jenează.
• Ciorapi şi şosete tocite sau găurite.
• Orice lucru cu elasticul întins.
• Orice este stricat şi nn a fost reparat de mai mult de doi ani.
• Hârtie pentru împachetat, panglici şi cutii pentru cadouri

mototolite.
• Electrocasnice vechi, care nu mai funcţionează.
• Exemplarele în plus de la orice nu este consumabil.

• Substanţe pentru curăţenie nefolosite de un an.
• Unelte, cuie, cârlige, şuruburi ruginite.
• Baterii vechi.
• Vopsea uscată, veche.

Pe măsură ce grupe/i obiectele asemănătoare, s-ar putea să f i i
surprins de cât de multe exemplare ai din unele dintre ele. Una dintre
clientele mele a fost uimită când am descoperit şaisprezece bluze
negre aproape identice, împrăştiate prin dulapuri. Cum de strânsese
atât de multe? De fiecare dată când intra într-un magazin şi nu ştia
ce să cumpere, se gândea „Mi-ar prinde bine o bluză neagră, simplă"
şi îşi cumpăra una. Pur şi simplu, nu ştia că avea atât de multe.

Ca şi ea, ai putea redescoperi lucruri pe care nu le-ai mai văzut
de ani întregi, chiar dacă nu le-ai simţit lipsa şi s-ar putea să îţi fie
greu să te desparţi de ele pentru că sunt într-o stare foarte bună.
Gândeşte-te la dulapuri ca la nişte locuri din care „iei" lucruri, nu în
care „depozitezi". Această mică schimbare mintală poate fi esenţială
pentru deciziile tale privind ce să păstrezi (lucrurile pe care le foloseşti)
şi ce să arunci (cele pe care nu le foloseşti).

Iată câteva moduri de a te simţi bine atunci când renunţi la acele
lucruri în perfectă stare, nefolosite şi pe care nu le mai vrei.

• Adoptă un prieten. Dă-le cuiva la care ţii şi care le va folosi
şi se va bucura de ele. De exemplu, prietena mea Judy, căreia îi
place să cumpere haine noi, îşi face loc regulat în dulap pentru noile
achiziţii dându-ne mie şi altor câteva prietene genţi pline cu haine şi
încălţăminte frumoase, de firmă, pe care nu le mai doreşte. Şi eu fac
ordine frecvent în dulap dând lucrurile pe care nu le folosesc prietenei
mele, Eneida, şi celor două fiice ale ei. Este o bucurie pentru toată
lumea; mie îmi pare bine că lucrurile pe care am dat bani vor mai fi
purtate, ele primesc multe haine frumoase, iar dulapurile rămân
ordonate.

• Fă un schimb anual de haine. Prietena mea, Valerie, a stabilit
tradiţia foarte plăcută de a invita, anual, câte un grup de prietene la
ea acasă pentru o gustare şi pentru un s c h i m b dis tract iv de
îmbrăcăminte nepurtată. Fiecare invitată aduce hainele pe care nu le
mai poartă, nu le mai vrea sau care nu i se mai potrivesc şi, după
nişte pateuri şi o cafea, totul este răsturnat pe podea pentru ca fiecare



să-şi poată alege câte ceva. Invitatele probează hainele şi fiecare
păstrează ce-i place. Nimeni nu se ceartă, totul se desfăşoară în l inişte.
La s fârş i tul î n t â l n i r i i , tot ce nu a fost ales de cineva este donat,
încearcă şi tu cu hainele tale şi/sau ale famil iei .

3. ATRIBUIE UN LOC
• Aminteşte-ţ i că, pentru a putea folosi un obiect, trebuie

îndeplinite două condiţii: trebuie să îl poţi vedea şi să poţi ajunge la
el. în afara cazului în care intenţionezi să le depozitezi pe termen
îndelungat (cum ar fi dosarele vechi de taxe), lucruri le ţ inute în
străfundurile dulapului sunt ca şi pierdute pe vecie.

« într-o debara, încearcă să pui toţi „adezivii" (bandă adezivă,
lipici, sfoară etc.) la un loc. în dulapul de haine, s-ar putea să vrei să
ţii hainele pentru muncă într-o zonă, iar pe cele de zi cu zi, în alta.
în dulapul pentru aşternuturi, ai putea stabili câte un loc clar pe
fiecare raft pentru feţele de pernă, cearşafurile de pat şi cele plic.
Sau grupează lenjeria de pat pe seturi, în funcţie de dormitorul în
care este folosită.

SFATUL PROFESIONISTULUI

Spaţiul din dulap folosit de mai multe persoane

Dulapurile de haine. Atribuie fiecărei persoane câte o parte a
dulapului pentru a-şi ţine hainele şi accesoriile. Extinde acest model
şi la sertare.

Dulapurile de la cuier. Adaptează-te obiceiurilor familiei în loc
să te lupţi cu ele. Fă inventarul tuturor obiectelor lăsate peste tot
şi a locurilor unde sunt aruncate - corespondenţă, chei, haine,
genţi de umăr, echipament sportiv - şi asigură-te că fiecare are
un loc bine stabilit şi accesibil.

4. DEPOZITAREA

Metodele mele preferate pentru depozitare în dulapuri

DULAPUL DE HAINE
• Dulăpior mic din lemn, carton sau plastic - pentru pus în

dulapuri, în spaţiul de sub hainele scurte de pe umeraşe.

• Lampă cu bec pentru dulap - se montează uşor pe peretele
interior, ajutându-te să vezi mai bine.

• Compartimentări pentru rafturi - indispensabi le pentru a
separa teancurile de bluze, pantaloni, sau genţi ca să nu se amestece
între ele.

SFATUL PROFESIONISTULUI

Măsoară corect

Când adaugi sau scoţi bare pentru umeraşe şi rafturi pentru a
mări spaţiul din dulapul de haine, este important să ştii cât loc vor
ocupa articolele de îmbrăcăminte. Măsoară înălţimea fiecărui teanc
de haine împăturite (pantaloni, bluze etc.) pentru a şti de cât loc ai
nevoie între rafturi. (Limitează înălţimea fiecărui teanc la maxi-
mum 30 de centimetri.) Măsoară şi lungimea tuturor pantofilor,
deoarece unele suporturi pentru încălţăminte sunt făcute pentru
pantofi de dimensiuni mari, iar cei mici ar putea cădea din ele.
Numără hainele lungi şi scurte de pe umeraşe şi rezervă câte unu
sau doi centimetri pe bară pentru fiecare umeraş. Astfel vei afla
de cât spaţiu ai nevoie pentru umeraşe.

• Cutii din pânză - foarte bune pentru a ordona frumos pe rafturi
accesoriile, costumele de baie şi pălăriile.

• Coşuri pentru rafturi - perfecte pentru a ţine lenjerie intimă,
şosete şi ciorapi.

• Suporturi pentru pantofi şi genţi - bune pentru a ţine pantofii
în ordine pe podea, perete sau pe uşă.

• Suport pentru eşarfe - funcţionează ca un cuier pom, expunând
eşarfele într-un mod atractiv, ţinându-le la îndemână şi fără să le
şifoneze.

• Coşuri pentru podea - foarte bune pentru rufele care merg la
spălătorie şi pentru echipamentul sportiv.

• Suport rotativ - măreşte spaţiul pentru umeraşe în dulapurile
foarte adânci sau în camerele pentru haine.

• Umeraşe rigide, din lemn sau din plastic - umeraşele din sârmă
se îndoaie uşor. Umeraşele rigide sunt mai frumoase şi te ajută să
păstrezi forma hainelor.



DULAPUL DE LA CUIER
• Cutii modulare din plastic - perfecte pentru a depozita rezerva

de mănuşi şi pălării a fiecărui membru al familiei.
• Rafturi înguste - foarte bune pentru a ţine pe uşi rânduri de

pălării, eşarfe şi mănuşi, păstrându-le la îndemână.
• Listă laminată - exact lucrul de care au nevoie membrii

familiei pentru a-şi aminti ce mai trebuie să ia cu ei înainte de a ieşi
din casă (de exemplu, chei, portofel, geantă, servietă).

• Dulăpior de hol - bun pentru a ţine obiectele care trebuie
duse la poştă, la reparat sau care trebuie returnate.

• Cutii mari - bune pentru echipamentul sportiv.
• Suport pentru pantofii/ghetele murdare - perfect pentru a ţine

încălţămintea murdară departe de dulapurile curate.

Cutiile cu capac organizează obiectele pe rafturile dulapului
(mulţumiri Rubbermaid).

• Umeraşe din lemn — ideale pentru hainele grele şi pentru cele
ale musafirilor deoarece suportă o greutate mare şi nu se îndoaie.

DULAPUL PENTRU AŞTERNUTURI ŞI DEBARAUA
• Suporturi rotative - ideale pentru rafturi; aduce obiectele spre

tine cu o mişcare a mâinii.
• Cutii din plastic - ideale pentru a ţine separate şi pentru a găsi

uşor grupurile de obiecte (trusa de cusut, articole pentru îngrijirea
părului, pentru baie, medicamente).

• Rafturi adiţionale din sârmă - pune unul pe un raft pentru a
dubla capacitatea de depozitare pentru aşternuturi, prosoape şi articole
de toaletă.

• Gentuţe - foarte bune pentru a organiza pe uşă articolele de
toaletă şi produsele din hârtie, păstrând spaţiul de pe rafturi pentru
aşternuturi şi prosoape.

• Compartimentări din sârmă sau acrii pentru rafturi - indis-
pensabile pentru a împiedica teancurile de prosoape şi cearşafuri să
cadă unele peste altele.

• Sertare din plastic sau sârmă - foarte bune pentru a ţine
ordonate şi separate articolele pentru curăţenie şi pe cele din hârtie.

• Cut i i pentru hârtia de împachetat - ideale pentru a ţine la un
loc, protejate şi ordonate toate rolele scumpe de hârtie pentru cadouri
şi articolele asemănătoare.

• Cutii de lapte - exact lucrul de care aveai nevoie pentru a
grupa pe podea sau pe rafturi, uneltele, articolele electrice sau pentru
vopsit etc.

• Cutii din plastic - foarte bune pentru a ţine separate rezervele
de baterii, lumânări, becuri, articole pentru curăţenie.

• Cutie extensibilă pentru scule - rezistentă şi foarte practică;
lipeşte pe capacul ei o listă cu uneltele de bază, de care ai tot timpul
nevoie.

Etichetarea
Etichetarea cutiilor, marginilor şi suprafeţelor rafturilor din

debara, din dulapul pentru aşternuturi şi chiar din cel de la cuier este
importantă pentru ca toţi cei care folosesc aceste spaţii să îţi înţeleagă
sistemul şi să îl urmeze, în propriul tău dulap, s-ar putea să nu vrei
să fii atât de direct, pentru a nu-i strica aspectul. Iată cum să faci:

• în locul etichetelor, foloseşte umeraşe din plastic colorat pentru
a diferenţia hainele pentru muncă de cele de zi cu zi, hainele elegante
de cele obişnuite sau ce alte categorii mai doreşti. Codul culorilor
uşurează îmbrăcatul de dimineaţă; de asemenea, îţi arată dacă



garderoba ta este dezechilibrată (de exemplu, prea multe lucruri de
un fel, prea puţine de alt fel) ca să ştii ce să cumperi.

• Leagă o panglică de umeraşele cu costume bleumarin ca să le
deosebeşti de cele negre.

• Lipeşte pe partea din faţă a cutiilor cu pantofi câte o fotografie
cu conţinutul lor ca să nu le mai deschizi pentru a vedea ce este
înăuntru.

5. ECHILIBREAZĂ
Uau! Priveşte dulapurile. Nu-ţi mai cad lucrurile în cap. Nu mai

eşti frustrat că nu găseşti ce îţi trebuie. Şi nu te mai simţi vinovat că
ai dat banii pe lucruri pe care nu le foloseşti. Deja simţi că deţii
controlul asupra vieţii tale, nu?

Pentru a păstra acest sentiment şi dulapurile aranjate, fă
următoarele:

• Zilnic. Pune lucrurile la loc pe măsură ce le foloseşti; agaţă-le
pe umeraş în fiecare seară.

• Pe parcurs. Ţine o cutie pentru lucrurile de dat pe podeaua
dulapului de la cuier sau a celui de haine. Când ai obiecte pe care nu
le mai doreşti sau care nu îţi mai trebuie, pune-lc în cutie; odată la
şase luni dă lucrurile nedorite prietenilor care şi le-ar dori sau
donează-le.

• Ajustări periodice. Orice sistem are nevoie de ajustări oca-
zionale deoarece noi lucruri se adună lună de lună. Rezervă-ţi o
jumătate de zi pentru a face, din când în când, câte o revizie în
dulapuri. O dată pe an, ia la mână debaraua, dulapul de aşternuturi,
pe cel de la cuier şi pe cel pentru haine şi aruncă tot ce este vechi şi
nefolositor pentru a face loc lucrurilor noi şi valoroase. Pentru
dulapurile de haine recomand două astfel de revizii pe an. Leagă-le
de schimbarea anotimpurilor, oportunitatea perfectă pentru a înlocui
între ele hainele pentru anumite anotimpuri.
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CAMERELE COPIILOR

ANALIZA

SFATUL PROFESIONISTULUI

Lucraţi împreună

Cheia organizării cu succes a unei camere de copii este să implici
copilul în proiect cât mai mult. Oricât de mare ar fi tentaţia de a te
furişa înăuntru cu un coş de gunoi pentru a curăţa toată „mizeria",
succesul pe termen lung vine doar prin a-i permite copilului să
participe la alcătuirea, transformarea şi păstrarea propriului spaţiu.
Copiiilor le place să rezolve probleme - şi la asta se reduce organizarea.
Şi, dacă rămâi calm şi înţelegător, în loc să fii critic, copilul se va
bucura de atenţia ta specială şi de timpul petrecut împreună.

A lucra împreună îţi oferă, de asemenea, oportunitatea de a
păstra legătura cu personalitatea în formare a copilului tău.
Observându-ţi şi ajutându-ţi copiii în luarea deciziilor privind ce să
păstreze şi ce să arunce, vei înţelege cum gândesc şi care sunt valorile
lor. l£/ afla care sunt noile puncte de interes şi ce s-a demodat. Şi,
împreună, veţi crea o cameră care să reflecte cine sunt ei cu adevărat
şi ce este important pentru ei.

1. CE FUNCŢIONEAZĂ?
Exemple:

„Ţinem toate cuburile într-un coş de nuiele. Lui Billy îi este uşor
să le scoată, să se joace cu ele şi să le pună la loc."

Diane W., mama unui copil de patru ani



„Folosim o scrie de cuiere de perete, în care agăţăm colcţia imensă
de jucării de pluş a lui Jennifer. Le foloseşte rar şi, astfel, nu le ţine
pe pat sau pe jos."

Loni S., mama unui copil de şase ani

2. CE NU FUNCŢIONEAZĂ?

întreabă-ţi copilul cu ce probleme se confruntă, pentru a face o
listă bazată pe frustrările lui şi nu pe ale tale. Pune, cu grijă, întrebări
care privesc nevoile şi preocupările copilului, astfel încât el să aibă
propriile motive pentru a se ocupa de acest proiect. Hai să comparăm
două liste diferite, cu lucrurile care nu merg.

Frustrările părintelui

• „E o cocină!"
• „M-am săturat să strâng după tine."
• „Până la urmă, cineva o să îşi rupă gâtul aici."
• „Cheltuim prea mulţi bani pe haine şi jucării pe care le pierzi."
• „E jenant să vadă lumea aşa ceva."

Frustrările copilului

• „Jucăriile mele preferate se strică."
• „Nu pot să joc jocurile mele preferate pentru că s-au pierdut

piesele."
• „Am probele la şcoală pentru că îmi pierd tot timpul temele."
• „Nu am loc să mă joc cu prietenii mei."
• „E prea greu să fac curăţenie. Nu ştiu unde să pun toate

lucrurile."

3. CARE SUNT LUCRURILE CELE MAI IMPORTANTE
PENTRU TINE?

Exemple:

• Lauren, în vârstă de opt ani, avea nevoie de spaţiu pentru
materialele de lucru manual şi pentru şevalet, haine, căsuţele de
păpuşi, jucăriile de pluş şi pentru păpuşile Bărbie şi accesoriile lor.

• Şam, în vârstă de cinci ani, avea nevoie de spaţiu pentru colecţia
lui de dinozauri, pentru consola de jocuri, machete, cărţi şi pentru
colecţia de muzică.

• Erin, în vârstă de doisprezece ani, avea nevoie de spaţiu pentru
cărţile de şcoală şi computer, pentai trasa de cusut, jocuri video, articole
de papetărie, timbre şi agendă şi cărţi şi reviste de citit în pat.

4. DE CE VREI SĂ TE ORGANIZEZI?
Exemple:

• „Ca să nu mă mai cert cu mama."
• „Ca să îmi pot chema prietenii la mine mai uşor."
• „Să nu mai am jucării stricate sau pierdute."
• „Să primesc mai mulţi bani de buzunar." (Este normal să le

oferi copiilor recompense.)
• „Să fac ordine mai repede."
• „Să am note mai mari la şcoală."

5. CARE ESTE CAUZA PROBLEMELOR?

Acestea sunt cauzele obişnuite ale dezordinii din camera unui
copil:

• Organizarea este plictisitoare. Mai ţii minte modelul sălii de
clasă de la grădiniţă? Dacă nu este distractiv să strângi, copiii nu o vor
face, chiar mai mult decât adulţii. Totuşi, copiiilor le place să pună
lucrurile în tot felul de spaţii frumoase. (Priveşte-i o dată cum se
joacă.) Dacă modurile de depozitare sunt atractive şi potrivite pentru
ce trebuie să stea în ele, adesea copiilor le va plăcea să facă ordine.

• Lucrurile nu au locurile lor bine stabilite. Copiii acumulează
lucruri noi mai repede decât pot ţine pasul cu ele. Este greu să găseşti
spaţii în care să pui toate aceste obiecte şi, foarte des, ei nici nu le
atribuie câte un loc. Fireşte, dacă nu ai unde să pui lucrurile, nici nu
te poţi aştepta ca un copil să le strângă.

• Depozitare nepotrivită. Adesea, depozitarea în camera unui
copil este dif ici lă şi ineficace, punând beţe în roate chiar şi celor mai
bune intenţii organizatorice. Rafturile sunt prea sus, sertarele, prea
mici, dulăpioarele sunt prea departe de locul în care sunt folosite
obiectele.

• Un sistem complex, neclar. Camerele copiilor sunt, adesea,
aranjate conform ideilor altcuiva (adică ale părinţilor), care poate
nu se potrivesc cu ale copiilor. Foloseşte metodele din această carte



pentru a-ţi ajuta copilul să creeze un sistem potrivit logicii lu i . Astfel,
va fi mai uşor pentru el să păstreze acel sistem.

STRATEGIA

PLANIFICAREA ZONELOR

Teoretic, camera copilului ar trebui să reflecte personalitatea,
ideile şi aspiraţiile lui - să fie un loc în care să se dezvolte, să
gândească, să înflorească, dar şi un loc l in i ş t i t şi plăcut, în care să
doarmă şi să muncească.

Câteva dintre zonele de activitate obişnuite, cu obiectele şi modurile
lor de depozitare pentru camera copilului, sunt:

Activitate Obiecte Mod de depozitare

Dormit Pătură, perne Pat
Jucării de pluş
Cărţi Bibliotecă mică

Şcoală Ghiozdan Birou
Hârtie
Creioane, stilouri
Manuale

locuri şi jucării Puzzle-uri 2 rafturi
Jocuri pe tablă
Păpuşi
Cuburi

Lucru manual Hârtie 1 raft
Creioane colorate,
carioci
Acuarelă
Pensule
Lipici, bandă adezivă

îmbrăcat şi întreţinere Haine Măsuţă de
toaletă

Pantofi
Perie, pieptene

SFATURI PENTRU REARANJAREA MOBILIERULUI

în cazul în care copilul citeşte înainte de culcare, mută un corp
de bibliotecă lângă pat. Creează o zonă de îmbrăcat/întreţinere
potrivită, aşezând măsuţa de toaletă lângă uşa dulapulu i . Sau, şi mai
bine, mută măsuţa de toaletă în dulap, dacă este destul spaţiu.

în loc să aliniezi mobila pe lângă pereţi, foloseşte-o pentru a
împărţi camera în zone, întorcând perpendicular cu peretele măsuţa
de toaletă, corpul de bibliotecă sau chiar patul.

IDEI PENTRU LĂRGIREA SPAŢIULUI

• Foloseşte spaţiul pe verticală pentru obiectele utilizate mai rar.
Montează de jur împrejurul camerei, la înălţimea tavanului, un raft
pentru obiectele decorative sau cu încărcătură sentimentală, pe care
copilul le foloseşte rar, dar nu se poate despărţi de ele, cum ar fi
colecţii speciale, multe jucării de pluş, obiecte decorative sau suveniruri.

• Montează pe spatele uşilor şi în interiorul dulapurilor suporturi,
rafturi sau mici buzunăraşe.

• în cazul în care copilul nu are prea multe haine pe umeraşe,
montează rafturi în dulap pentru a depozita jocuri şi jucării.

• Foloseşte spaţiul de sub pat pentru depozitarea jocurilor şi
jucăriilor, a lenjeriei de pat şi a hainelor pentru diferite anotimpuri.

• în cazul în care camera este mică, construieşte un pat suspendat.
Astfel, eliberezi mult spaţiu de depozitare sub el, pentru un birou
sau o zonă dejoacă.

DURATA ESTIMATĂ
Iată timpul mediu necesar pentru a organiza camera unui copil:

1
| CÂT VA DURA?

Atac

1. Sortează 12 ore
' 2. Purifică 2 ore

l 3. Atribuie un loc 1 oră
4. Cutii/alte metode 4 ore

pentru depozitare
| 5. Echilibrează 5 minute zilnic
i



ATACUL

1. SORTEAZĂ

Grupează obiectele în funcţie de asocierile copilului, pentru a-i
fi mai uşor, mai târziu, să le găsească şi să le pună la loc. Dar nu te
teme să oferi sugestii. Gândeşte-te la următoarele:

Moduri de sortare pentru camera bebeluşului

Jucării interactive
Jucării muzicale
Jucării de pluş
Schimburi

Moduri de sortare pentru camera unui copil de şase ani

Jocuri şi puz/.le-uri
Seturi educaţionale (.ştiinţă, artă)
Seturi de jucăr i i (soldăţei, case de păpuşi)
Haine, genţi, bijuterii
Jocuri pentru computer

EVITĂ CAPCANELE OBIŞNUITE

Eşti critic. Aminteşte-ţi: scopul este să fi faci pe copil să se implice
în procesul organizatoric - nu să-l sileşti să facă ordine pentru că
nu mai suporţi tu dezordinea. Acest lucru cere multă diplomaţie şi
tact. Când lucrezi cu copilul tău, devii Consultantul organizatoric.
Trebuie să pui întrebări pentru a afla ce va funcţiona pentru „clientul"
tău. pne cont de cât de copleşitor poate fi proiectul. Treaba ta este
să ghidezi, să motivezi şi să susţii - nu să fii critic.

Moduri de sortare pentru camera unui copil de doisprezece ani

Manuale
Caiete de teme
Materiale

Cărţi pentru şcoală
Cărţi şi reviste pentru citit înainte de culcare
CD-uri şi casete audio
Jucării vechi, din copilărie

2. PURIFICĂ

Inevitabil, vei da peste jucării care nu se mai potrivesc vârstei,
lucruri stricate sau uzate, cadouri primite, dar niciodată folosite,
obiecte care nu-şi mai au locul. Totuşi, mulţi copii (şi părinţi!) se
înconjoară cu amintiri şi le este greu să renunţe la ele.

Păstrează cele mai bune dintre aceste amintiri şi câştigă spaţiu
făcând următoarele:

• Creează o cutie cu amintiri ale copilăriei. Alege o cantitate
limitată de haine pentru sugari, jucării şi cărţi favorite şi pune-le
într-o cutie de carton. Poţi să mai adaugi lucruri în decursul anilor,
dar, întotdeauna, limitează-te la spaţiul oferit de aceasta. Vei crea o
casetă a t impului care, la un moment dat, va putea fi mutată cu
uşurinţă în primul apartament al copilului.

• Alcătuieşte o arhivă şcolară şi artistică. Cele mai bune lucruri
şcolare şi artistice ale copilului pot fi, şi ele, păstrate într-o cutie
compartimentată (vezi i lustraţ ia de la pagina 86), cu câte un
compartiment pentru fiecare an de şcoală. Pe parcursul anului, toate
potenţialele opere ale copilului tău pot intra într-o cutie din plastic,
în dulap. Apoi, în iunie, petrece o oră sau două sortându-le, alegând
doar atâtea lucrări câte vor încăpea într-un dosar. La sfârşitul liceului,
vei avea o istorie a dezvoltării copilului tău.

• Alcătuieşte un album de amintiri, în ceea ce priveşte acele
comori aflate la limită, dar pe care te hotărăşti, în final, să le arunci,
îţi poţi mulţumi copilul făcându-le fotografii pe care să le pui într-un
album. Acest lucru este foarte util mai ales dacă ai un copil creativ,
productiv, care fabrică mai multe obiecte tridimensionale decât ai tu
loc să expui. Lasă-ţi copilul să compună texte explicative şi să dea
cărţii un titlu ca „Cele mai bune construcţii ale lui Phillip" sau
„Creaţiile artistice ale lui Alice".

• Creează o cutie pentru rotaţie. Pentru a economisi spaţiul,
pentru a-ţi fi uşor să faci curăţenie, pentru a preveni supra-stimularea
şi pentru a-i permite copilului să se bucure de posesiunile sale,



gândeşte-te să ţii doar un număr l imitat de obiecte în camera copi lu lui .
Restul pune-1 în dulap într-o „cutie pentru rotaţie". O dată pe lună,
când copilul a început să-şi piardă interesul pentru acele lucruri, poţi
să scoţi noi obiecte din cutie şi să leînlocuieşti cu cele devenite familiare.

3. ATRIBUIE UN LOC

• Nu este destul să spui „Acestea sunt hainele" şi să le vâri într-
un dulap. Atribuie un sertar anume pentru şosete, un altul, pentru
bluze şi aşa mai departe.

• In bibliotecă, ai putea să grupezi toate cărţile pentru şcoală pe
un raft, cele de poezii şi de poveşti, pe altul, şi cele de colorat şi
educaţionale, pe cel de jos.

• Dacă vrei să dezvolţi responsabilitatea copilului tău pentru
lucrurile sale, este foarte important să le pui în locuri la care să poată
ajunge şi el, nu numai tu. Nimic nu este mai frustrant pentru un
copil decât o jucărie care poate fi trasă de pe un raft de la înălţime,
dar care nu poate fi pusă la loc.

• Pentru mai multe sfaturi privind organizarea hainelor şi a
dulapului, vezi Capitolul 14.

SFATUL PROFESIONISTULUI

Cutiile pentru jucării

în general, nu îmi plac cutiile pentru jucării. Pe de-o parte,
uşurează foarte mult curăţenia - arunci totul în ele. Pe de altă
parte, este un coşmar să găseşti ceva în ele. Jucăriile se pierd, se
strică, sunt uitate. Dacă vrei ca fiul sau fiica ta să folosească o cutie
pentru jucării, atribuie-io funcţie anume, ca să nu devină „universală".
De exemplu, pune în ea o categorie de obiecte foarte mari, cum ar
fi mingi, pături, console de jocuri sau cuburi.

4. DEPOZITAREA

Cutii şi alte moduri de depozitare pentru camerele copiiilor se găsesc
peste tot: în magazinele de unelte şi de articole casnice sau de articole
pentru birou şi pentru arte, în cataloage, în propriul pod sau subsol.
Materialul pe care îl alegi este o chestiune de gust; alege texturi şi

culori care să-1 atragă pe copil şi care să se asorteze cu deconil camerei,
fie că optezi pentru cutii de plastic, coşuri împletite sau cutii de carton
îmbrăcate cu autocolant. Câteva lucruri la care să te gândeşti:

• Cutii le pe care le alegi pentru copil trebuie să fie foarte
rezistente şi durabile. Nu te lăsa tentat să faci economii cumpărând
cartoane subţiri, care se vor dezintegra în câteva l u n i .

• Cuti i le trebuie să fie uşor de mânuit pentru un copil, de
preferat să aibă şi nişte mânere. De asemenea, ia în calcul şi greutatea
cutiei pline. Copilul trebuie să tragă uşor cutia de pe raft, să o răstoarne
şi să se joace cu ce este înăuntru, să umple cutia şi să o pună la loc.

• Codul de culori al cutiilor (de exemplu, roşu pentru jucării,
albastru pentru lucru manual) îl poate ajuta pe copilul tău să respecte
sistemul, dar încearcă să eviţi cutiile multicolore sau prea pestriţe.
Chiar şi dacă sunt organizate, camerele copiilor sunt locuri aglomerate;
cutiile în culori uniforme pot linişti spaţiul.

Metodele mele preferate pentru depozitare într-o cameră
de copil

• Hamac pentru jucăriile de pluş - un mod inteligent de a
îndepărta animalele de pluş de pe podea.

• Cutii transparente, din plastic - foarte bune pentru a ţine
jucăriile pe raft. Există modele atractive, portabile, pentru mâinile
micuţilor; capacele se închid şi se deschid cu uşurinţă, pentru a proteja
lucrurile de praf.

• Cutiuţe pentru obiecte mici - ideale pentru a păstra colecţii ca
bile, monede, accesorii Bărbie, maşinuţe.

• Pungi din plastic, transparente, pentru pantofi - agaţă-le pe
interiorul uşii pentru a organiza frumos materialele pentru lucru
manual; cărţile de colorat, creioanele colorate, cariocile, plastilina,
acuarelele şi pensule încap în buzunăraşe, rămânând, totuşi, la vedere.

• Coş de baschet deasupra coşului pentru rufe murdare -
încurajează copiii să strângă rufele murdare de pe jos, transformând
curăţenia într-o activitate distractivă.

• Cutie cilindrică mare, din plastic - foloseşte-o pe raft, pentru
a aduna şi a ţine cărţile cu cotor plat cu faţa în sus, astfel încât copiii
să le poată lua la mână şi să vadă ce deţin.

• Suport pentru reviste - pune-1 pe un raft pentru a separa
revistele de cărţile împrumutate de la bibliotecă pentru a fi mai uşor
pentru copil să le găsească pe cele din urmă atunci când trebuie să le
returneze.



• Gărduleţ alb din şipci - oferă un mod practic şi atractiv de a
agăţa pălării, ghiozdane şi chiar jucării de pluş.

• Tăviţe pentru papetărie - folosite pe un raft sau pe birou,
pentru a separa şi a depozita diferite hârtii pentru lucru manual şi
pentru teme.

• Suport pentru articolele de curăţenie - cutie din plastic pentru
uz zi lnic, perfectă pentru a transporta cariocilc, creioanele colorate
şi lipiciul.

• Tăviţe din lemn pentru puzzle - copilul le foloseşte zilnic la
grădiniţă; foloseşte-le şi tu acasă. Ţine fiecare puzzle în câte un
compartiment pentru a fi mai uşor să îl scoţi şi să îl pui la loc.

• • Sârmă şi cârlige de rufe - întinde sfoara la înălţime, într-un
colţ, pentru a expune desenele copiilor.

Buzunăraşele atârnate de
uşă creează spaţiu

adiţional pentru
depozitarea jucăriilor

(muţumiri Lillian Vernon
Ca ta log s)

Etichetarea
In cazul copiilor mici, mai ales al preşcolarilor, fiecare cutie,

sertar şi raft trebuie etichetate. Foloseşte şi poze. Combinaţia dintre
imagini şi cuvinte îi va ajuta să identifice c o n ţ i n u t u l cutii lor uşor,
dar îi va învăţa şi să citească! Hârtia autocolantă groasă, în culori
aprinse, poate fi decupată în diferite forme şi l ipi tă pe sertare şi pe
cuti i pentru a descrie ce se află înăuntru.

Copiilor mai mari s-ar putea să nu le placă etichetarea părţilor
exterioare ale sertarelor, dar aminteşte-le că etichetele transformă
curăţenia într-o activitate amuzantă, încurajează-i să-şi facă singuri
etichetele; este posibil să vrea chiar ei acest lucru, pentru a nu vedea
etichetele tale ca pe o expresie deranjantă a autorităţii părinteşti.

5. ECHILIBREAZĂ

Tu şi copilul tău vă puteţi bucura acum de rezultatele muncii
voastre. Dar pot fi ele păstrate? Răspunsul este „da" deoarece atunci
când o cameră de copil a fost organizată pornind din interior,
întreţinerea ei devine o urmare firească.

Desigur, noile obiceiuri nu se deprind peste noapte. Secretul este
să creezi un plan de întreţinere uşor, realist, cu care tu şi copilul tău
să vă descurcaţi. Părinţii trebuie să accepte faptul că trebuie să rămână
implicaţi şi după terminarea procesului organizatoric in i ţ ia l , pentru
a-i ajuta pe copii să deprindă aceste noi obiceiuri. Copiii au nevoie
de impulsuri blânde, dar continue, şi de ajutor periodic la reajustarea
spaţiului pentru a ţine pasul cu schimbarea nevoilor. Fă următoarele:

• Zilnic. Cere-i copilului să facă ordine în fiecare zi, fie înainte
de cină, fie înainte de culcare şi nu amâna niciodată pe a doua zi.
Oricât de mare ar fi dezordinea, curăţenia într-o cameră de copil nu
ar trebui să dureze mai mult de 3-5 minute, în cazul copiilor mici,
ajută-i la început, stabilind o oră anume pentru curăţenie şi lucrând
împreună cu e i . . Ins t i tu ie o atmosferă amuzantă, transformând
curăţenia într-un joc sau o cursă. Pune nişte muzică şi vezi dacă
puteţi termina amândoi înainte să se termine melodia - dar nu lăsa
nerăbdarea de a-i înfrânge pe Taţi sau pe Mami să tenteze copilul să
trişeze. O dată ce copiii prind ritmul, treaba ta mai este doar să
programezi curăţenia şi să le oferi un impuls blând, dar ferm. Adesea,
copiii nu percep trecerea timpului atunci când se joacă sau se



concentrează asupra temelor; dacă îi atenţionezi cu zece minute înainte
de începerea curăţeniei, vor avea destul timp să termine ceea ce
făceau şi să treacă la treabă.

SFATUL PROFESIONISTULUI

Susţine-i

Aminteşte-ţi că orice copil va face greşeli, provocând reapariţia
haosului. E în regulă. Cu calm, pune întrebări pentru a determina
cauza dezordinii şi oferă posibile soluţii. El sau ea şi-a descoperit o
nouă pasiune care a provocat o invazie de lucruri care încă nu-şi
au locul? S-a schimbat ceva în programul familiei care a transformat
ora curăţeniei într-un ritual uitat? Ceva din ce ai făcut tu trebuie
modificat pentru că nu a ieşit aşa cum trebuia? (Ni se întâmplă
tuturor.) Poate copilul se plictiseşte să facă ordine şi are nevoie ca
procesul să fie mai distractiv. Oricare ar fi cauza, nu o lua ca pe un
afront personal. Ţine minte rolul tău de Consilier organizatoric şi
ajută-ţi „clientul'1 să revină pe drumul cel bun.

• Reglaje periodice. Cel puţin o dată pe an, rezervă-ţi o zi
pentru a actualiza camera împreună cu copilul tău. Copiii cresc şi se
schimbă tot timpul, iar o revizie anuală este necesară pentru a ţine
camera în pas cu firile lor în schimbare, în plus, posesiunile au un
mod de multiplicare ca al seminţelor, iar o curăţenie anuală este
necesară, încearcă să programezi aranjatul anual chiar după ziua de
naştere a copilului sau după sărbătorile de Crăciun, când noi jucării
invadează camera. Aruncă obiectele pe care copilul nu le mai doreşte
şi atribuie câte un loc pentru fiecare lucru nou. Dacă trebuie, cumpără
şi montează noi cutii, deşi este foarte probabil că vei putea să le
refoloseşti pe cele pe care deja le ai.
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BUCĂTĂRIILE

ANALIZA

1. CE FUNCŢIONEAZĂ?
Exemple:

„Paharele din care bem în fiecare zi sunt în dulăpiorul de lângă
chiuvetă. Este uşor să iei un pahar cu apă."

Stella G.

„Ţin sub chiuvetă două coşuri de gunoi, unul pentru gunoiul
obişnuit şi altul pentru reciclare."

Lilly K.

2. CE NU FUNCŢIONEAZĂ?
Exemple:

„Cheltuiesc o avere pe mâncare, cumpărând aceleaşi şi aceleaşi
lucruri deoarece nu pot să văd ce am în frigider sau în cămară."

Jeanne C.

„Dulapurile mele sunt atât de pline, încât nu mai pot fi folosite.
Şi eu şi soţul meu am mai fost căsătoriţi înainte. Avem multe seturi
de orice - ustensile, oale ciobite, veselă, pahare, oale şi tigăi, prăjitoare
de pâine, ce vrei şi ce nu vrei. Avem prea multe lucruri!"

Marian C.

„în dulapurile mele sunt îngrămădite vase, pahare, oale şi tigăi.
Sunt prea greu de scos şi sparg cel puţin un obiect pe săptămână. "

Fran B.



„Bucătăria mea este atât de dezordonată, încât ideea de a găti
ceva mă copleşeşte. Sfârşim prin a lua cina în oraş sau prin a coman-
da acasă cinci zile pe săptămână! Ce piedere de bani."

Rose K.

„Mi-ar prinde bine o mână de ajutor la strânsul mesei, dar nimeni
nu ştie unde este locul fiecărui lucru. Copiii chiar trebuie să mă
întrebe unde sunt gustările lor."

Suc N.

3. CARE SUNT LUCRURILE CELE MAI IMPORTANTE
PENTRU TINE?

Exemple:

• Sara M. Avea nevoie de spaţiu pentru oale şi tigăi, două
seturi de farfurii, pahare pentru apă, pahare pentru vin, tăvi pentru
prăjituri şi gustările copiilor (la îndemâna lor).

• Melissa E., care avea puţin loc pe bufet, avea nevoie de spaţiu
pentru mirodenii, robotul de bucătărie, cuptorul cu microunde,
prăjitorul de pâine, filtrul de cafea, vitamine, cartea de telefoane,
carneţel şi creioane şi actele casei.

• Ric M. avea nevoie de spaţiu pentru formele de copt, oala
sub presiune, storcătorul de fructe, hrana pentru animaie, conserve
şi ustensilele pentru curăţenie.

4. DE CE VREI SĂ TE ORGANIZEZI?
Exemple:

• „Pentru a găti şi a face curăţenie mai repede."
• „Pentru a primi mai mult ajutor din partea familiei la gătit şi

la curăţenie."
• „Pentru a-mi îmbunătăţi sănătatea gătind mai des acasă."
• „Pentru a-mi satisface musafirii mai bine."
• „Pentru a nu mai pierde banii pe cumpărături în dublu exem-

plar."
• „Pentru a nu mai strica lucrurile."

5. CARE ESTE CAUZA PROBLEMELOR?
Acestea sunt cauzele obişnuite ale dezordinii din bucătărie:

• Un sistem complex, neclar. Foarte des, lucrurile sunt puse
unde au loc, nu acolo unde sunt folosite. Aşa că ajungi să ai toate

obiectele „mari" într-o parte, obiectele mici, în alta şi cele m i j l o c i i ,
în altă parte. Problema este că lucrurile legate de aceeaşi activitate
sunt împrăştiate prin toată camera şi poate fi destul de greu să îţi
aminteşti unde este fiecare.

• Mai multe lucruri decât spaţiu de depozitare. Bucătăria
este unul dintre acele spaţii în care acumulăm multe obiecte pe care
nu le folosim niciodată. Strângem mari cantităţi de căni, farfurii,
pahare, mâncare, oale şi tigăi, platouri, ustensile vechi şi cutii de
plastic fără capac, dar rareori avem loc să le depozităm pe toate.

• Nevoia de abundenţă. Unul dintre motivele pentru care
adunăm aşa de mult este că acest fapt ne poate crea un sentiment de
„împlinire", de „bogăţie". Ne simţim confortabil şi în siguranţă ştiind
că suntem pregătiţi pentru orice - pentru zece persoane care să vină
pe neaşteptate la cină, pentru a fi închişi în casă timp de câteva luni
fără a putea ajunge la un magazin sau pentru ca paharul, farfuria sau
tigaia preferată să se spargă - pentru că avem rezerve.

v STRATEGIA

PLANIFICAREA ZONELOR
Aranjează-ţi zonele în funcţie de cursul firesc al activităţii din

bucătărie, folosind mobilierul existent. Câteva sugestii:

• Zona pentru pregătirea hranei. Pentru această zonă, alege
cel mai lung spaţiu neîntrerupt de pe bufet, fie dintre chiuvetă şi
frigider, fie dintre chiuvetă şi aragaz. Astfel, vei avea destul loc
pentru spălatul, tăiatul, amestecatul şi condimentatul implicate în
prepararea hranei, cu acces uşor la apă, mâncare şi aragaz.

• Zona pentru gătit zilnic. Fireşte, această zonă trebuie stabilită
lângă aragaz. Foloseşte bufcrul sau sertarele din preajmă pentru
ustensilele de gătit şi pentru şervete.

• Zona pentru vesela folosită zilnic. Stabileşte această zonă
cât mai aproape de maşina de spălat vase şi chiuvetă pentru ca
farfuriile, paharele şi platourile folosite zilnic să poată fi spălate şi
puse la locul lor cu minimum de efort.

• Zona pentru servirea mesei. Foloseşte dulăpioarele de lângă
locul în care mănâncă de obicei familia (de exemplu, masa din bucătărie
sau din sufragerie) pentru a avea acces uşor la feţe de masă, şervete,
suporturi, coşuri de pâine, sare şi piper, zaharniţă şi tacâmuri.



• Zona pentru depozitarea hranei. Este alcătuită din frigider
şi, dacă ai noroc, o cămară separată. Dacă nu ai o cămară, există
câteva opţiuni diferite pentru mâncare, în funcţie de spaţiul liber şi
de ce este logic pentru tine. Ai putea folosi dulăpioarele aflate cel
mai aproape de frigider pentru a ţine alimentele la un loc sau ai
putea folosi dulăpioarele din zona pentru prepararea hranei pentru
acces uşor atunci când găteşti.

Zonele tale de activitate, obiectele şi modurile lor de depozitare
ar putea arăta astfel:

Activitate Obiecte Mod de depozitare

Prepararea hranei

Gătitzilnic

Vfesela zilnică

Servirea mesei

Depozitarea hranei

Tocătoare, cuţite,
castroane, mirodenii,
ambalaje,
roboţi de bucătărie,
măsuri şi linguri

Oale, tigăi, ustensile
pentru gătit, suporturi
pentru oale, tăvi
Reţete, cărţi de bucate

Vasele de zi cu zi, boluri,
căni, pahare, platouri

Detergent, şervete de
vase, bureţi, perii

Platouri, şervete, feţe
de masă, tacâmuri,
coşuri de pâine,
sare şi piper, sfeşnice

Conserve, sticle, hrană
ambalată şi produse din
hârtie

Pe şi în bufetul
cel mai mare
Locul pentru
cuptorul cu microunde

Dulăpior lângă aragaz

Raft

Deasupra chiuvetei
2 sertare

Dulăpior sub chiuvetă

Bufet

Dulap pentru conserve

Alte zone ale unei bucătării ar mai putea fi:

• Lucru manual, în familiile cu copii mici, este un lucru obişnuit
rezervarea unui dulăpior sau două, lângă masa din bucătărie, pentru
creioane colorate, acuarele, pensule şi plastilină, astfel încât copiii să
poată face aceste activităţi acolo unde este mai uşor de făcut curat.

• Gătitul ca hobby. Dacă îţi place să faci prăjituri sau paste,
pentru care ai nevoie de multe ustensile speciale, ai putea crea o
zonă anume doar pentru această activitate, astfel încât tot ce îţi trebuie
să fie adunat într-un singur loc, la îndemână.

SFATURI PENTRU REARANJAREA MOBILIERULUI

De obicei, nu prea ai ce mobilă să mişti în bucătărie, dar s-ar
putea să ai o masă sau un dulăpior pe care să le muţi în zonele lor şi
să vezi puzzle-ul prinzând formă.

IDEI PENTRU LĂRGIREA SPAŢIULUI

• Montează rafturi pentru cărţile de bucate, expunerea holurilor
mai frumoase şi a veselei, a oalei sub presiune, a vazelor şi a coşurilor.

• Etalează oalele şi tigăile montând un suport de perete sau unul
agăţat de tavan deasupra aragazului. Această opţiune merge cel mai
bine dacă îţi ţii oalele şi tigăile cât mai curate şi în cât mai bună stare.

• Pentru a elibera spaţiul de pe bufet, montează modele pentru
folosit în dulap ale electrocasnicelor cum ar fi filtre de cafea, prăjitoare
de pâine, cuptoare cu microunde şi roboţi de bucătărie.

• Montează benzi magnetice deasupra chiuvetei pentru a agăţa
cuţite şi ustensile de gătit - o idee europeană foarte utilizată.

• Montează, într-un colţ sau sub o fereastră, un dulap pentru
conserve sau nişte rafturi pentru a câştiga spaţiu fără să ocupi prea
mult din podea.

• Cumpără un cărucior cu rotile, cu un tocător deasupra şi loc
de depozitare dedesubt, pentru a-1 folosi drept Zonă mobilă de
preparare a hranei (poţi ţine mirodenii, castroane, măsuri şi l inguri);
când nu ai nevoie de el, împinge-1 din drum.

• Montează suporturi, rafturi şi cârlige pe interiorul uşilor
bufetului sau al uşii de la intrarea în bucătărie pentru a mări
considerabil spaţiul de depozitare.



• Mută rafturile pentru a elimina spaţiul liber dintre ele, pe
care îl iroseşti şi pentru a mai adăuga un raft sau două. Dacă rafturile
dulăpioarelor nu se pot muta, vezi secţiunea „Depozitare" a acestui
capitol pentru suporturi din sârmă care se pun pe rafturi şi dublează
spaţiul de stocare.

• Pune un tocător peste chiuvetă pentru a mări spaţiul în t impul
preparării hranei.

• Pentru a elibera spaţiul din dulăpioarele de bucătărie, mută în
sufragerie vesela şi tacâmurile folosite doar la ocazii; mută conservele
în plus pe un raft din subsol sau din garaj.

DURATA ESTIMATĂ
Iată timpul mediu necesar pentru a organiza o bucătărie:

1
CÂT VA DURA?

Atac
1. Sortează 6 ore
2. Purifică 2 ore
3. Atribuie un loc 1 ora
4. Cutii/alte metode 2 ore

pentru depozitare
5. Echilibrează 15 minute zilnic

i

ATACUL

1. SORTEAZĂ

Când sortezi obiectele, grupează-le pe categorii care au sens
pentru tine. Iată câteva sugestii:

Veselă şi tacâmuri . .

Farfurii
Platouri
Boluri pentru cereale
Boluri pentru supă

Furculiţe
Cuţite
Linguri
Linguriţe

Oale şi tigăi (capacele sunt ţinute separat)

Cratiţe
Tigăi
Oale
Caserole dreptunghiulare
Caserole pătrate
Tăvi de copt

Ustensile

Ustensile pentru gătit
Ustensile pentru amestecat
Ustensile pentru servit

Alimente

Supe
Paste şi orez
Gustări
Băuturi
Lactate
Fructe şi legume

Mirodenii

Aromate (oregano, busuioc, cimbru)
Dulci (scorţişoară, ghimbir, vanilie)

2. PURIFICĂ

Aceasta este partea cea mai grea. Desigur, zecile de oale şi tigăi
din seturi diferite, cele optzeci şi şapte de căni, şaizeci şi două de
pahare, două seturi şi jumătate de farfurii şi grămezile de cutii din
plastic (cu şi fără capace) îţi dau un sentiment de bogăţie şi de
împlinire. Dar gândeşte-te cum această „abundenţă" te privează de



spaţiu, timp, bani, linişte şi control. Concentrează-te pe a păstra
doar ce foloseşti şi ce îţi place, iar la restul renunţă. Donează-le sau
dă unui prieten ceea ce îţi prisoseşte - redă-le lumii!

LISTA LUI JULIE cu LUCRURI DE ARUNCAT

• Farfurii, pahare şi căni sparte sau ciobite.
• Seturi în dublu exemplar, mai ales dacă sunt incomplete.
• Oale, tigăi, ustensile şi tăvi arse sau ruginite.
• Veselă urâtă chiar dacă sunt cadouri de nuntă; intenţia

contează.
• Pahare în exces - câte pahare ai folosit cu adevărat în ultimii

cinci ani? Renunţă la restul.
• Pahare şi căni urâte.
• Pahare din plastic, dacă au crescut copiii. Păstrează câteva

ca amintire sau pentru când vin nepoţii în vizită.

EVITĂ CAPCANELE OBIŞNUITE

Când te gândeşti la ce obiecte să renunţi, următoarele impulsuri
ţi-ar putea îngreuna misiunea.

Fantezie. Mulţi dintre noi ne imaginăm cum pregătim pentru
familie mese rafinate seară de seară, numai să avem timpul necesar
să devenim marele bucătar care credem noi că am putea şi că ar
trebui să fim. De aceea am păstrat toate tăvile şi formele pentru
copt pe care de abia le folosim, oalele şi tigăile exotice, storcătoare
de fructe, platouri speciale, mirodenii cu nume ciudate şi cărţi de
bucate neobişnuite pe care le-am cumpărat cu bune intenţii.
Recunoaşte, dacă nu ai găsit încă timpul necesar este din cauză că
preferi să îl investeşti în alte activităţi, mai importante pentru
tine. Acceptă acest lucru şi aruncă sau donează toate aceste obiecte.

Sentimentalism. Cu toţii moştenim veselă, argintărie şi pahare
pe care, din motive sentimentale, vrem să le păstrăm pentru
totdeauna, chiar dacă nu le folosim niciodată. E în regulă. Dar nu
vei necinsti amintirea nimănui dacă pui aceste lucruri într-o cutie
în pod sau în debara, în loc să le ţii în dulăpioarele în care ar trebui
să stea obiectele des utilizate.

• Aparate electrocasnice stricate sau nefolosite.
• Conserve pe care nu le-ai căutat de un an. Dă-le unui

adăpost pentru cei fără casă sau unei cantine.

3. ATRIBUIE UN LOC

Când atribui obiectelor locuri în diferite zone, ţine cont de
următoarele sfaturi:

• Rezervă spaţiul înalt din dulap pentru cutiile mari, cum ar fi
cele de cereale.

• Foloseşte sertarele puţin adânci pentru platouri, mirodenii,
ambalaje şi pungi, sfeşnice şi şervete de vase.

• Foloseşte sertarele adânci pentru accesoriile voluminoase, oale
şi tigăi sau sau farfurii mari.

• Redu stricăciunile ţinând vesela şi obiectele fragile, cum ar fi
paharele, în dulăpioarele de sus; cele de jos sunt mai expuse loviturilor.

• Pentru a ţine cuţitele în siguranţă în sertare, montează în inte-
rior un arc mare şi pune fiecare cuţit între două spire.

• în gospodăriile cu copii mici, foloseşte un zăvor pentru
dulapurile joase în care ţii obiecte fragile, materiale pentru curăţenie,
detergenţi, saci de gunoi, bureţi etc.

• Foloseşte dulapurile suspendate pentru lucruri uşoare, iar
dulapurile de jos pentru lucruri grele, cum ar fi mixere, platouri
mari, oale şi tigăi.

• Dacă ai rezervat un dulap anume pentru tăvile de copt şi ţi-a
mai rămas puţin loc liber, rezistă tentaţiei de a-1 umple cu lucruri
fără legătură, cum ar fi şerveţele de hârtie de rezervă. O astfel de
aşezare este ilogică şi îţi va fi foarte greu să le mai găseşti.

• Grupează obiectele în funcţie de asocierile tale. De exemplu,
cafeaua, ceaiul şi zahărul pot fi ţinute lângă filtrul de cafea şi lângă
ceainic deoarece acolo le foloseşti sau în cămară pentru că le consideri
alimente.

• In timpul unui seminar despre organizarea bucătăriei, am
împărţit clasa în patru grupe şi le-am cerut să decidă unde ar pune
în bucătărie diferite obiecte. Cele patru grape au oferit patru soluţii
logice diferite pentru locul filtrului de cafea. Grupa l a spus „Lângă
chiuvetă pentru a-1 umple mai uşor cu apă." Grupa 2 a spus „Lângă
intrarea în bucătărie pentru a fi mai comod de pornit şi pentru a ne
aminti să-1 oprim." Grupa 3 a spus „Lângă masă pentru a ne servi
mai uşor în timpul micului dejun." Grupa 4 a spus „în Zona pentru
prepararea hranei, la un loc cu alte aparate mici."



• în loc să aşezi paharele înalte în spatele celor mici, ceea ce te
face să te înt inzi peste un rând pentru a ajunge la celălalt, încearcă să
pui paharele de diferite înălţimi în coloane, din faţa spre spatele
dulapului. Acest sistem este folosit de restaurante şi de baruri şi îţi
oferă acces din primul rând la toate dimensiunile de pahare.

• Ţine farfuri i le şi castroanele de mărimi diferite în grămezi
separate pentru a nu fi nevoit să ridici un teanc pentru a ajunge la
celălalt.

• Pentru a economisi spaţiul, încearcă să aşezi oalele şi tigăile
pe tipuri (tigăi, cratiţe, oale adânci). Grupează toate capacele într-o
cutie sau un suport din apropiere. Este de ajutor mai ales pentru
cazurile în care trebuie să găseşti capacele mai multor oale de aceeaşi
dimensiune.

• Foloseşte rafturile de sus din cămară şi din dulap pentru
obiectele folosite mai rar şi pentru dublurile de care nu te poţi despărţi.
Una dintre clientele mele avea câte trei exemplare din mai multe
feluri de mirodenii, la care nu putea renunţa. Am pus câte un exem-
plar din fiecare într-un dulap din Zona pentru prepararea hranei şi
pe restul le-am aşezat într-un dulap suspendat chiar deasupra acestei
zone, ca ea să ştie de unde să le ia, la nevoie.

4. DEPOZITAREA

Metodele mele preferate pentru depozitare în bucătărie

• Suporturi din sârmă pentru mărirea spaţiului pe rafturi —
dublează spaţiul pe fiecare raft.

• Suport pentru mirodenii montat pe uşă - ţine condimentele la
îndemână, eliberând spaţiul de pe bufet.

• Coşuri culisante - foarte bune pentru a organiza sub chiuvetă
materialele pentru curăţenie, astfel încât cele din spate să fie accesibile.

• Suporturi rotative - perfecte pentru organizarea pe rafturi a
mirodeniilor, a conservelor şi a paharelor; scot la iveală tot ce se află
în fundul dulapurilor.

• Coş pentru capacele oalelor - o soluţie simplă pentru a ţine la
un loc toate capacele şi pentru a putea depozita oalele mai uşor. îţi
permite să găseşti imediat orice capac.

• Suport pentru capace din plastic - ideal pentru a ţine la un loc
toate capacele diferite şi pentru a economisi spaţiul de depozitare a
caserolelor.

• Suport pentru pungi de plastic - ţine în ordine pungile pentru
a le refolosi. Se montează pe interiorul uşii de la dulap.

• Suport din lemn — ţine în poziţie verticală tăvile şi formele de
copt pentru a economisi spaţiu.

• Compartimentări pentru sertare - foarte bune pentru a ţine în
sertar ustensilele şi obiectele mici în ordine, separate, şi pentru a
mări spaţiul.

• Suport pentru pacheţele — ideal pentru a păstra punguţele cu
mirodenii şi concentrate în dulap, fără să te încurce.

Suport din lemn pentru a
păstra în ordine formele de
copt (mulţumiri Container

Store®)

• Sertare din nuiele - foarte bune pentru a ţine corespondenţa,
facturile, cheile de rezervă în ordine, într-un singur loc accesibil.

• Suport în trepte, cu dosare - un mod foarte bun pentru a
păstra în bucătărie actele des folosite (de exemplu, lucrări şcolare,
liste de telefoane, invitaţii, meniuri, cupoane pentru cumpărături).

Etichetarea
Desigur, nu vrei să etichetezi exteriorul dulăpioarelor din bu-

cătărie, dar ar trebui să etichetezi marginile şi suprafeţele rafturilor,
marginile sertarelor şi toate cutiile care stau înăuntrul dulapurilor
pentru ca familia ta să înţeleagă şi să poată respecta sistemul tău. De
exemplu, după ce ai etichetat marginile rafturilor din cămară cu ce



feluri de alimente îşi aveau locul acolo (dulciuri, săratele, băuturi,
orez/paste, conserve), una dintre clientele mele a putut să traseze
soţului şi copiilor sarcina de a pune alimentele în cămară fără să mai
fie nevoie să le dea indicaţii de fiecare dată.

5. ECHILIBREAZĂ

Bravo! Bucătăria nu mai este aglomerată şi dezordonată, ci un
model de eficienţă. Iată cum să o păstrezi aşa.

• Zilnic. Secretul pentru a-ţi păstra bucătăria organizată este de
a pune lucrurile în acelaşi loc, de preferinţă pe măsură ce le foloseşti.
Obişnuieşte-te să faci curat în bucătărie după masă. Nu lăsa vasele
murdare în chiuvetă până a doua zi de dimineaţă. Să te trezeşti într-o
bucătărie curată este un dar pe care îl vei aprecia. Desigur, spălatul
vaselor este o treabă plictisitoare, încearcă să mai faci ceva mai
interesant în acelaşi timp, pentru a-ţi fi mai uşor. De exemplu, poţi
„Spăla şi învăţa" - ascultă nişte muzică sau învaţă o limbă străină de
pe casetă în timp ce speli vasele. Sau poţi „Spăla şi sta de vorbă" -
eu vorbesc cu prietenii la telefon în timp ce spăl vasele. S-au obişnuit
să audă apa curgând şi cu zdrăngănitul vaselor atunci când îi sun. Mă
ajută să păstrez legătura cu ei, să treacă timpul mai repede şi îmi
oferă ceva la care să mă gândesc.

• Ajustări periodice. Programează-ţi o zi pe an înaintea
sărbătorilor sau în timpul primăverii pentru a inspecta dulapurile şi
pentru a scoate toate vasele, oalele, cărţile de bucate şi excesul
inevitabil de pungi de plastic. Aruncă, dă, pune în altă parte sau
reciclează. Măreşte spaţiul de depozitare acolo unde se poate, dacă ai
mai multe lucruri de păstrat.
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CAMERELE DE zi

SECRETELE UNUI PROFESIONIST

Lucraţi împreună

/Adesea, oamenii mă întreabă cum să îi facă şi pe ceilalţi membri ai
familiei să respecte şi să păstreze sistemul pe care ei l-au alcătuit.
Soluţia este să îi implici pe toţi în proces, începe prin a face o şedinţă
de familie şi cere-le tuturor să se gândească la răspunsurile celor cinci
întrebări din Analiză. Dacă toţi membrii familiei îşi vor găsi propriile
motive pentru ca sufrageria să fie organizată, fiecare va avea de ce să
o păstreze aşa. l£/ fi surprins să afli că până şi membri ai familiei pe
care, de obicei, nu-i deranjează dezordinea, îi deranjează tensiunea şi
frustrarea pe care le creează; în plus, le pasă de timpul şi de banii
irosiţi pe obiectele pe care le pierd în mod frecvent.

ANALIZA

1. CE FUNCŢIONEAZĂ?
Exemple:

„Rafturile mele de cărţi sunt destul de bine organizate. Sunt grupate
pe categorii, în mare - romanele la un loc, autobiografii, clasici. Nu
este perfect, dar pentru mine este de ajuns."

John R.



„Ţin ghidul TV pe măsuţă. Când apare cel nou, pe cel vechi îl
arunc. Nu le păstrez."

Sharon P.

2. CE NU FUNCŢIONEAZĂ?
Exemple:

„Camera este întotdeauna aşa de răvăşită, că îmi este ruşine să
invit pe cineva, încep să nu mai am viaţă socială."

Jerry S.

„Când mă întorc de la muncă, vreau să am un loc liniştit în care să
mă relaxez. Dar când intru în sufragerie, nu văd decât mormane de
mizerie care îmi strigă «Curăţă-mă! Curăţă-mă!» Nu mă pot relaxa."

Sally M.

„Camera este aşa de plină cu tot felul de nimicuri, încât este,
practic, imposibil să faci ordine, îmi ia ore întregi să şterg praful şi
chiar nu am atâta timp liber."

Ramona B.

3. CARE SUNT LUCRURILE CELE MAI IMPORTANTE
PENTRU TINE?

Exemple:

• Familia Clark, o familie de muzicieni, avea nevoie de spaţiu
pentru o colecţie mare de partituri, CD-uri şi casete; o mare varietate
de instrumente muzicale şi cutiile lor şi albume foto şi cărţi.

• Mary B., o mamă singură căreia îi place tricotatul şi cititul,
avea nevoie de spaţiu pentru ziare, reviste, cărţi, ochelari de citit,
suluri de lână, andrele, proiecte în lucru şi caietele şi cărţile f i u l u i ei.

• Familia Bell, o familie cu cinci persoane, cu doi copii mici,
avea nevoie de spaţiu pentru casete video şi audio, CD-uri, trei
telecomenzi, jucării, jocuri de familie şi cotidiene.

4. DE CE VREI SĂ TE ORGANIZEZI?
Exemple:

• „Pentru a avea un loc în care să mă simt bine împreună cu
familia."

• „Pentru a-mi reface viaţa socială. Pentru a primi mai des
vizite!"

• „Pentru a reduce t impul alocat curăţeniei." (Profesioniştii în
curăţenie spun că reducerea dezordinii reduce munca în casă cu 40
de procente.)

• „Pentru a avea încrederea de a spune da musafiri lor veniţ i pe
neaşteptate, fără să intru în panică şi să arunc totul în debara."

• „Pentru a citi şi a asculta muzică mai des."

5. CARE ESTE CAUZA PROBLEMELOR?
Acestea sunt cauzele obişnuite ale dezordinii din sufragerie:

• Lucrurile nu au locuri bine stabilite. Sufrageriile sunt, de
obicei, camere multifuncţionale, unde petrecem timpul cu familia şi
cu prietenii, ne satisfacem pasiunile, ne uităm la televizor, ascultăm
muzică, ne ocupăm de acte, ne întreţinem musafirii şi chiar călcăm
rufele. Cu atât de multe lucruri care trebuie depozitate şi cu dorinţa
de a păstra spaţiul în bună stare, adesea nu stabilim locuri b ine defi-
nite pentru multe obiecte, sperând că noi şi fami l ia noastră le vom
duce în altă parte. Sau strângem atât de multe, încât rămânem fără
spaţiu pentru ele. Provocarea este să găseşti spaţii de depozitare care
nu doar să se potrivească decorului camerei, ci să îţi şi permită să
depozitezi fiecare lucru acolo unde îl foloseşti.

• Ataşamentul sentimental. Sufrageriile sunt, adesea, depozite
pentru un mare număr de cărţi, CD-uri, casete video şi audio şi
nimicuri. Şi, deşi mulţi sunt de acord cu regula 80-20 (adică folosim
doar 20% din ceea ce deţinem), totuşi nu pot renunţa la ele. Unii par
să dea o importanţă enormă acestor obiecte şi simt, adesea, nevoia
de a păstra totul, ca un mod de a se defini pe ei înşişi sau de a-şi crea
imaginea pe care cred ei că „trebuie" sa o aibă.

• Nevoia de abundenţă. De ce pare o nelegiuire să scăpăm de
cărţi, casete sau CD-uri, chiar dacă nu le folosim niciodată? Pentru
că u n i i dintre noi şi-au dezvoltat credinţa că aceste obiecte reprezintă
cunoaşterea pe care o avem întotdeauna la dispoziţie. Vrem să fim
siguri că vom avea tot t impul ceva de citit, de ascultat sau de făcut în
cazul în care nu am putea ieşi din casă o perioadă.

STRATEGIA

PLANIFICAREA ZONELOR

Sufrageria prezintă mari provocări pentru că este una dintre cele
mai vizibile camere ale casei, dă tonul pentru restul căminului şi



spune multe despre felul nostru de a fi. Este locul în care ne jucăm
cu copiii, se adună familia cu ocazia sărbătorilor şi primim musafiri,
dar ne şi relaxăm. Cum să găsim loc pentru atât de multe lucruri
diferite, dar fără să stricăm aspectul camerei şi fără să provocăm
certuri şi nemulţumiri în familie?

Zonele tale de activitate, obiectele şi modurile lor de depozitare
ar putea arăta astfel:

Activitate Obiecte Mod de depozitare

Citit Cărţi, reviste, ziare, Rafturi încastrate
ochelari de citit

Jocuri de familie/ Jocuri pe tablă, cărţi Dulap
Odihnă de joc, albume foto,

caiete cu amintiri

W/Muzică Casete video şi audio, Centru de distracţii
telecomenzi, ghidul TV
căşti, substanţe şi cârpe
de curăţat

Somn Perne şi pături . Ladă

Musafiri Veselă, şerveţele pentru .Consolă
dineu, feţe de masă,
lumânări şi chibrituri,
pahare, amestecuri,
gustări

Fii creativ în folosirea neobişnuită a spaţiilor de depozitare
existente. De exemplu:

• Foloseşte un dulăpior sau un bufet pentru a ţine acte, dosare
sau materiale pentru hobby-urile tale.

• Ce ar fi să foloseşti un corp de bibliotecă pentru a expune
colecţia ta şi să adaugi şi nişte lumini pentru a scoate în evidenţă
obiectele?

SFATURI PENTRU REARANJAREA MOBILIERULUI

• Mută scaunele pentru a fi cu faţa spre fereastră, şemineu sau
intrarea în cameră.

• Pune o canapea sau un birou perpendicular pe perete sau în
centrul camerei pentru a despărţi camera în două.

• Pune două corpuri de bibliotecă spate în spate pentru a separa
zona de zi de cea de luat masa. Ţine cărţile în partea de zi; vazele,
vesela şi obiectele decorative, în partea pentru luat masa.

• Pune măsuţe lângă scaune sau canapea pentru ca oamenii să
îşi poată pune băuturile, mâncarea şi ochelarii de citit.

• Nu te simţi îngrădit de lipsa de prize. Poţi folosi întotdeauna
prelungitoare.

IDEI PENTRU LĂRGIREA SPAŢIULUI

• Foloseşte mobilă care poate avea şi rol de spaţiu de depozitare
(măsuţe pentru cafea, măsuţe, taburet etc.).

• Pune în valoare spaţiul, de obicei trecut cu vederea, dintre şi
de sub ferestre; este ideal pentru rafturi de cărţi.

• Foloseşte spaţiul din spatele canapelei pentru un dulăpior sau
un corp de bibliotecă mic; nu vor ocupa mult loc.

• Flanchează intrările şi ferestrele cu mobilier încastrat, cum ar
fi biblioteci până în tavan, dulapuri sau vitrine.

• Foloseşte pervazurile pentru depozitare; dacă nu ai, pot fi
construite şi vor adăuga o notă elegantă.

• Montează rafturi sau dulapuri suspendate.
• Modifică rafturile pentru a nu mai exista spaţii libere între

ele; astfel, vei avea loc să mai adaugi un raft sau două.
• Sacrifică o fereastră, o uşă sau un calorifer dacă ai prea multe

(aşa cum se întâmplă în casele vechi.)

DURATA ESTIMATĂ
Iată timpul mediu necesar pentru a organiza o sufragerie:

l l
| CÂT VA DURA? |

| Atac |
1 1. Sortează 5 ore '
l 2. Purifica 1 oră l
l l



ATACUL

1. SORTEAZĂ

Moduri de sortare a cărţilor

După dimensiune, subiect sau autor
După copertă cartonată şi necartonată

Moduri de sortare a CD-urilor/casetelor

După gen (clasic, jazz, coloane sonore, rock etc.)

Alfabetic după artist
După stare (ritmată şi liniştită)

Moduri de sortare a obiectelor de artă şi a colecţiilor

După aspect, textură, origine

2. PURIFICĂ

Fiecare obiect pe care îl deţii creşte timpul necesar curăţeniei şi
ştersului prafului şi ocupă spaţiu preţios, de care ai nevoie pentru
lucruri mai folositoare şi mai valoroase. Dacă nu foloseşti un lucru,
scapă de el. Nu încâlci nici o regulă. Iată cum:

• Creează-ţi propriul club de prieteni ai cărţii, trimiţând pachete
cu cărţi pe care le-ai citit rudelor îndepărtate sau prietenilor cărora
crezi că le-ar plăcea.

• împărtăşeşte plăcerea unei cărţi bune, donându-le pe cele pe
care le-ai citit căminelor de bătrâni, şcolilor, bibliotecilor sau spitalelor.

3. Atribuie un loc 30 minute i
4. Cutii/alte metode 3 ore .

pentru depozitare
5. Echilibrează 5 minute zilnic '

i

• Fă o listă cu cărţile, casetele video şi CD-urile pe care le-ai
dat şi cui; dacă vei mai avea nevoie de ele vei şti de unde să le iei.

LISTA LUI JULIE cu LUCRURI DE ARUNCAT

• Cărţi - care sunt prea vechi sau pe care le-ai c i t i t şi nu mai
vrei să le reciteşti.

• Casete înregistrate - la care nu te-ai mai uitat în ultimii doi
ani.

• Carcase de casete video goale - mai ales dacă sunt sparte sau
îndoite.

• CD-uri şi casete — pe care le ai de mai mult de un an şi pe
care nu le-ai ascultat niciodată sau de prea puţine ori.

• Mobilier neimportant - păstrează doar piesele esenţiale, mai
ales dacă sufrageria este mică.

• Veselă - spartă, ciobită, demodată.
• Pahare în plus - care nu au mai fost folosite în ultimii cinci

ani.
• Fotografii - neclare, plictisitoare, în care subiectul arată urât

sau dubluri.
• Ziare vechi — sunt ştiri vechi.
• Reviste - mai vechi de un an, doar dacă nu faci colecţie.
• Ghiduri TV vechi - ce poate fi mai inutil?
• Jocuri - cu care tu şi familia ta nu v-aţi mai jucat de câţiva

ani sau din care lipsesc piese.

3. ATRIBUIE UN LOC

• Nu folosi un sertar adânc pentru casete audio; iroseşti prea
mult spaţiu, în schimb, foloseşte sertarele adânci pentru obiecte
voluminoase, cum ar fi cablurile şi căştile şi 'pune casetele într-un
sertar mai mic sau, dacă nu ai aşa ceva, într-un suport special, montat
pe perete sau pe un raft.

• Dacă aranjezi cărţile pe categorii şi albumele de artă ocupă un
raft şi jumătate, pune în locul nefolosit un opritor frumos sau un
obiect decorativ şi începe cu biografiile de pe raftul următor. Simi-
lar, în bufet sau în dulăpior ţine vesela de zi cu zi într-o parte şi cea
pentru musafiri, în cealaltă.



EVITĂ CAPCANELE OBIŞNUITE

Lupta cu preferinţele personale, în efortul de a face ordine,
adesea încercăm să luptăm împotriva proastelor noastre obiceiuri
obligându-ne să facem totul diferit, chiar dacă este împotriva firii
şi a preferinţelor noastre. Nu merge aşa. Este ca şi cum ai încerca
să bagi nuca în perete. Dacă îţi place să citeşti în sufragerie, dar îţi
ia zile întregi să parcurgi ziarele sau să termini o carte, nu încerca
să te forţezi să citeşti mai repede sau în altă parte. Foloseşte un
coş de nuiele sau un scrin în care să ţii materialele de citit, în cazul
în care copiilor tăi le place să se joace în sufragerie pentru a fi cu
tine, ţine un coş sau o cutie pentru câteva jucării, în loc să muţi
toate jucăriile în camera lor.

• Aşază lucrurile legate între ele unul lângă altul, în funcţie de
propriile asocieri. De exemplu, eu îmi grupez CD-urile după starea
pe care mi-o provoacă, punând muzica relaxantă (jazz calin, soft
rock, vocalişti) pe primele trei rafturi ale suportului şi muzica ritmată
(dance, coloane sonore şi world-beat), pe cele trei de jos.

• Rafturile de sus ale bibliotecii ar trebui rezervate pentru clasici
şi cărţile citite mai rar, iar cele de jos, pentru cărţile folosite zilnic şi
pentru romane. La fel, pune vesela de sărbători pe rafturile superioare
sau în spatele dulapurilor, iar cea de zi cu zi, la îndemână.

• Fixează de perete corpurile de bibliotecă, dacă par instabile.
Nu ţine casetele video, audio şi CD-urile prea aproape de o sursă de
căldură. Asigură-te că dulapul în care vrei să ţ i i televizorul,
videocasetofonul sau sistemul audio are destulă aerisire.

4. DEPOZITAREA

Metodele mele preferate pentru depozitare în bucătărie

• Suport mascat pentru casete - un mod isteţ de a ţine casetele
video în bibliotecă, astfel încât să arate ca nişte cărţi.

• Suport din lemn pentru telecomandă - locul perfect pentru
ghidul TV şi pentru mai multe telecomenzi.

SFATUL PROFESIONISTULUI

Depozitarea cărţilor

Dacă ai o bibliotecă mare, fă o listă cu volumele pe care le ţii pe
rafturile de sus, la care ajungi mai greu; astfel, vei putea să le iei şi
să le pui la loc mai repede.

Când termini de citit o carte, lipeşte-i un punct mic pe cotor
pentru a indica acest lucru. Mai târziu, când vei căuta ceva nou de
citit vei şti dintr-o privire ce să alegi, fără să te mai întrebi „Am
citit-o sau nu?"

Una sau două cărţi mai mari re pot împiedica să apropii mai
multe rafturi între ele pentru a câştiga spaţiu. Decât să iroseşti
acest loc, încearcă să le aşezi culcate, pe un raft doar pentru ele,
astfel încât să poţi micşora distanţa dintre celelalte rafturi.

• Cutie galvanizată — un mod atractiv de a ascunde CD-urile
pe un raft.

• Suporturi pentru CD-uri/casete audio - foarte bune pentru a
pune multe CD-uri sau casete audio într-un spaţiu mic.

• Suporturi modulare pentru diferite suporturi media - poate
ţine o colecţie imensă de CD-uri, casete audio şi video; comparti-
mentările culisante îţi permit să le împărţi pe categorii.

• Ladă şi scaun din nuiele — ideale pentru a ascunde păturile,
ziarele şi revistele atunci când nu sunt folosite.

• Dulăpior amuzant pentru CD-uri - perfect pentru CD-uri;
modelele sunt pictate manual, într-un stil excentric.

• Suport pentru albumele foto — un mod minunat de a stoca
mari cantităţi de fotografii şi diapozitive.

• Coşuri din nuiele — foarte bune pentru a depozita în sufragerie
jucării, pături şi ziare şi reviste.

Etichetarea
Etichetează cutiile care intră în sertare şi dulăpioare, dar pune

etichetele exterioare doar pe marginile/suprafeţele rafturilor din
dulăpioare şi pe marginile sertarelor. Plăcuţele din alamă, pentru
biblioteci, sunt un mod elegant de a indica ce categorie de cărţi se
află pe fiecare raft.



5. ECHILIBREAZĂ
Nu-ţi vine a crede, nu? Dar iată oaza de ordine pe care ţi-ai dorit-o

întotdeauna în tot haosul l u m i i : Uite cum să o păstrezi aşa.

• Zilnic. Regula casei: programează curăţenia înainte de cină
sau de culcare. Va dura doar câteva minute şi, în fiecare dimineaţă,
vei fi întâmpinat de un loc minunat, relaxant.

SFATUL PROFESIONISTULUI

Fiica mea îşi face temele în sufragerie şi se obişnuise să lase
dezordine în urmă. Deoarece pentru mine este important ca această
cameră să rămână întotdeauna un refugiu ordonat şi liniştit, am
început să o taxez cu câte 2 dolari pentru fiecare dimineaţă în
care pleca de acasă fără să strângă în urma ei. Am numit-o „taxa
pentru menajeră". Ea i-a spus „jaf la drumul mare". Dar, în felul
acesta, s-a terminat foarte repede cu dezordinea.

Cutiile modulare
organizează fotografiile
într-un mod plăcut şi

accesibil
(mulţumiri Exposures

Catalog)

• Pe parcurs. Ţine într-o debara din apropiere o cutie pentru
cărţi, CD-uri şi casete pe care, pe măsură ce trece timpul, nu le mai
vrei. Când se umple cutia, dă-le cuiva şi începe să umpli una nouă.
Săptămânal, programează o şedinţă de familie pentru a vă ocupa de
albumele foto neterminate. Apoi, pe măsură ce se adună noi fotografii
de familie, programează o duminică pe lună pentru a ţine pasul.

• Ajustări periodice. Programează-le chiar înainte de sărbători
sau în t impul curăţeniei de primăvară. Ia Ia mână toate cărţile,
fotografiile, casetele video şi audio şi fă ordine din nou. Măreşte
spaţiul de depozitare dacă s-au înmulţit semnificativ obiectele pe
care vrei să le păstrezi.



Partea a patra

ABORDAREA
TIMPULUI
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CUM SĂ ÎNVINGI TIMPUL

„Timpul e ca un circ, întotdeauna strânge şi pleacă mai departe."
Ben Hecht, 1957

Am lăsat organizarea timpului pentru această parte a cărţii din două
motive, în primul rând, cred că este obligatoriu să îţi organizezi mai
întâi spaţiul şi actele deoarece, desigur, asta îţi oferă mai mult timp
liber. De abia după aceea vei şti cât timp îţi mai rămâne.

în al doilea rând, în propria mea călătorie de la haos la ordine,
timpul a fost ultimul lucru pe care am învăţat să îl organizez. Cred
că multe persoane dezorganizate păţesc la fel. Timpul este mult mai
evaziv decât spaţiul şi hârtia. Nu-1 poţi vedea sau ţine în mână. Nu
este ceva care se adună în grămezi şi pe care să-1 poţi muta.

Dar este timpul atât de intangibil? Jerry Seinfeld spunea într-unul
dintre monologurile sale „Care este conceptul «economisirii tim-
pului», până la urmă? Adică, dacă economiseşti o oră pe zi, timp de
cinci ani, ţi se prelungeşte viaţa?"

Răspunsul este, fireşte, nu deoarece, de fapt, timpul este mult
mai f init decât pare. Timpul poate fi măsurat şi primim cu toţii
aceeaşi cantitate: 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, 365 de zile pe
an. Prin urmare, nu timpul trebuie să îl organizăm, ci activităţile cu
care îl umplem.

Cea mai mare revelaţie am avut-o când mi-am dat seama că
organizarea timpului este exact la fel cu cea a unui dulap. Aceleaşi
principii şi tehnici pot fi aplicate în ambele cazuri.

Hai să comparăm un dulap dezordonat cu un program dezorganizat.
Ambele sunt:

• Limitate, fie în privinţa spaţiului, fie în cea a orelor.



• Aglomerate cu mai multe lucruri decât ar încăpea în mod
normal.

• Aranjate la întâmplare, cu lucruri şi activităţi apărând în locuri
diferite tot timpul.

• Ineficiente în utilizarea mijloacelor organizatorice.

Vestea cea bună este că formula mea infail ibilă şi piesa ei de
rezistenţă, Organizarea de tip grădiniţă, funcţionează şi pentru timp
şi pentru dulapuri, în ambele cazuri, faci ordine prin a defini funcţia
spaţiului sau a perioadei de timp şi apoi organizezi „conţinutul" pentru
a reflecta scopurile tale.

Aplicând aceleaşi tehnici pe care le-ai folosit în organizarea casei
sau a biroului, poţi transforma un program haotic, scăpat de sub
control, într-unul care să te lase să conduci, care să aibă un sens şi să
te facă să te simţi împlinit la sfârşitul zilei.

ANALIZA
1. CE FUNCŢIONEAZĂ?
Exemple:

„Atâta vreme cât timpul este structurat, mă descurc. Ore de lucru,
întâlniri, şedinţe. Cu timpul nestructurat am eu probleme."

Banker

„Ziua mea favorită din săptămână este duminica. Fără stres, fac
orice vreau, îmi place să îmi aranjez casa, să repar diferite lucruri,
să lucrez în atelier."

Agent comercial

2. CE NU FUNCŢIONEAZĂ?
Exemple:

„Zilele mele sunt un vârtej de activităţi fără oprire, dar totul pare
atât de neimportant: lucruri plictisitoare, pe care trebuie să le fac şi
care nu îmi mai lasă timp şi pentru proiectele sau oamenii de care
chiar îmi pasă."

Scriitor

„în mod constant, alcătuiesc liste cu lucruri pe care trebuie să le
fac, dar, în majoritatea zilelor, nici nu mă uit la ele. Sunt prea ocupat
cu situaţiile urgente sau de criză. Simt că nu îmi pot controla timpul."

Broker

„Este foarte greu să îmi păstrez un echi l ibru în viaţă, între slujbă,
copii, soţie, prieteni şi propria persoană, sunt în continuă mişcare,
dar am întotdeauna sentimentul că uit ceva important."

Deaigner de interior

„Afacerea mea se dezvoltă cu repeziciune, aşa că am angajat o
asistentă. Problema este că nu am timp să o pregătesc!"

Patron

„Nu pot să fac sport pentru că sunt tot timpul blocat la birou,
încercând să ţin pasul. Mi-am pierdut forma fizică şi se vede. Nu mă
simt bine, dar nu-mi pot face timp nici să mă duc la medic."

Agent imobiliar

3. CARE SUNT LUCRURILE CELE MAI IMPORTANTE
PENTRU TINE?

Exemple:

• Theodore H., un inginer care voia să îşi dezvolte cunoştinţele
de afaceri şi să îşi păstreze nivelul de câştig, avea nevoie de timp
pentru a urma diferite cursuri, pentru a participa la conferinţe, pentru
citit, pentru studiu şi pentru a-şi crea portofoliul de investiţii.

• Sheila K., o mamă care muncea şi pentru care copiii şi
gospodăria erau foarte importante, avea nevoie de timp pentru
treburile casnice, pentru a-şi ajuta copiii la teme, pentru a-i duce la
evenimente culturale, pentru sport, pentru muncă şi pentru momente
de intimitate cu soţul ei, ca să păstreze o relaţie plăcută.

• Albert G., un pensionar care voia să rămână activ, avea nevoie
de timp pentru înot, pentru a-şi petrece timpul cu nepoţii, pentru a
urma cursuri de fotografie, pentru a merge la cursuri ţ inute la muzeu,
pentru citit şi pentru a se ocupa săptămânal de acte.

• Peggy S., şefa unei agenţii prospere de asistente, avea nevoie
de timp pentru a se ocupa de acte şi a da telefoane, pentru a scrie
propuneri de afaceri şi discursuri, pentru a se întâlni cu angajaţii,
pentru a rezolva crizele şi pentru a participa la întâlniri cu parteneri
strategici de afaceri.



4. DE CE VREI SĂ TE ORGANIZEZI?
Exemple:

• „Pentru a avea timp liber pe care să îl petrec cu familia."
• „Pentru a-mi creşte baza de date cu clienţi. Pentru a-mi mări

venitul."
• „Pentru a face mai multe lucruri în mai puţin timp."
• „Pentru a mă simţi împlinit la sfârşitul fiecărei zile."
• „Pentru a simţi că fac ceva care să merite."
• „Pentru a termina cu amânările."
• „Pentru a reduce stresul. Pentru a simţi că deţin controlul."
• „Pentru a-mi urma visul de a începe propria afacere."
• „Pentru a face tot ce-i mai bun în viaţă."

5. CARE ESTE CAUZA PROBLEMELOR?
Acestea sunt cauzele obişnuite ale programelor de lucru dezor-

ganizate:

• Mai multe lucruri decât spaţiu de depozitare. Una dintre
cele mai evidente cauze ale problemelor legate de administrarea timpului
este că, pur şi simplu, încercăm să introducem în programul nostru
mai multe lucruri decât ne permite timpul. Acest capitol este axat pe
modul în care să elimini activităţile inutile din programul tău.

• Nevoia de refugiu, în ultima vreme, s-a scris mult despre
cum ne folosim de muncă pentru a fugi de problemele personale - o
căsătorie care nu merge bine, relaţii dificile. Un program încărcat te
poate proteja, fizic şi mental, de problemele pe care nu eşti gata să le
înfrunţi.

• Cuceritorul haosului. Subconştient, mul ţ i oameni lasă
lucrurile pe ultimul moment sau îşi încarcă programul la extrem
doar pentru că le place să „depăşească imposibilul". De fapt, dacă au
prea mult timp liber, devin l ipsiţi de scop şi neproductivi şi pot
pierde o zi întreagă încercând să facă un singur lucru. Astfel de
persoane trebuie să înlocuiască dezordinea din programele lor cu
activităţi care să aibă un sens, să creeze la fel de mult timp pentru
relaxare ca şi pentru muncă şi să îşi impună termene limită pentru a
rămâne stimulaţi, dar şi în viaţă.

• Scopuri şi priorităţi neclare. Una dintre cele mai mari cauze
ale unui program răvăşit este nesiguranţa în privinţa scopurilor şi
priorităţilor tale. Poate că, în epoca vitezei, îţi este greu să alegi

câteva scopuri asupra cărora să te concentrezi. Sau, asemenea u n u i
client recent de al meu, poate că încerci să faci ceva de care nu eşti
total convins. Lui îi era greu să îşi organizeze timpul pentru a căuta
de lucru deoarece nu era hotărât ce loc de muncă îşi dorea. Pentru
alcătuirea unui program logic, trebuie să fii sigur în privinţa scopurilor
şi priorităţilor tale.

STRATEGIA

PLANIFICAREA ZONELOR

Frumuseţea Organizării de tip grădiniţă (vezi Capitolul 4) este că
o poţi folosi şi pentru organizarea timpului. Programul tău trebuie
împărţit în zone de activitate care să îţi permită să îţi atingi scopurile
pe care le ai în diferitele domenii ale vieţii.

Enumera activităţile principale de care ai nevoie pentru a-ţi atinge
scopurile. Hai să folosim drept exemplu o mamă căsătorită, care
munceşte. Câteva zone tipice:

• Timp pentru propria persoană. (Sport, întreţinere medicală,
citit, baie, coafor şi manichiură, vizitarea prietenilor, hobby-uri.)

• Timp pentru familie. (Cine, evenimente culturale, ajutorul
oferit copiilor la teme, vacanţe, citit, baie, treburi casnice.)

• Timp pentru muncă. (Acte, şedinţe, citit pentru afaceri,
seminarii şi convenţii, vizite de lucru, planificare strategică, scris,
alcătuirea de rapoarte.)

• Timp pentru relaţie, („întâlniri" cu soţul, stat împreună în
fiecare seară, plecări la sfârşit de săptămână.)

• Timp pentru finanţe. (Plata facturilor, studierea investiţiilor,
completarea formularelor de impozitare.)

• Timp pentru comunitate. (Voluntariat, mers la biserică.)
• Timp pentru educaţie. (Citit, urmărit ştirile, urmat cursuri,

învăţarea unei limbi străine, învăţat să cânţi la un instrument muzical.)

Când este vorba de organizarea timpului, modurile de stocare
sunt orele în care eşti treaz. Pe o coală de hârtie, alcătuieşte un
program al zilei după cum urmează, începând cu trezirea în fiecare
dimineaţă şi terminând cu ora de culcare, seara, incluzând mesele
regulate. Tot ce este între aceste momente reprezintă timpul pe care
îl ai la dispoziţie.



7 a. m. Trezire Trezire Trezire Trezire Trezire Trezire Trezire
Amiază Prânz Prânz Prânz Prânz Prânz, Prânz Prânz
7 p. m. Cină Cină Cină Cină Cină Cină Cină
11:30 p. m. Somn Somn Somn Somn Somn Somn Somn

Acest tabel este ceea ce eu numesc „Harta t impului". Alocă
anumite spaţii în programul tău pentru diferitele activităţi de bază
din viaţa ta. Serveşte drept fundaţie de la care să pleci pentru a
descoperi ce te împiedică să obţii un echilibru în viaţă, oferindu-ţi
tot timpul de care ai nevoie pentru a-ţi atinge scopurile. Detaliile
privind ce să faci în fiecare spaţiu sau zonă vor fi dezvoltate în faza
de Atac, dar ai mai sus un exemplu: o Hartă a timpului completată
de unul dintre clienţii mei.

IDEI PENTRU „LĂRGIREA" TIMPULUI

• Activităţi suprapuse, încearcă să atingi mai multe scopuri în
acelaşi timp combinând activităţile în mod logic. De exemplu, dacă
unul dintre scopurile tale este să obţii un anumit venit, ceea ce presupune
ca o oră pe zi să o consumi cu drumul spre muncă, iar alt scop este să
înveţi limba franceză, combină drumul spre serviciu cu ascultatul
lecţiilor de franceză pe casetă. Combină dezvoltarea abilităţilor tale de
a face prezentări de afaceri cu performanţe mai bune la birou
oferindu-te să conduci, o dată pe lună, una dintre şedinţele săptămânale.
Combină păstrarea legăturilor cu prietenii cu păstrarea curăţeniei casei
sunând pe câte cineva în fiecare seară, în zimp ce speli vasele. Combină
timpul petrecut cu copiii dându-le lecţii de viaţă cu alimentaţia sănătoasă
pregătind în fiecare seară cina.

• Creşte preţurile. Acest sfat se potriveşte patronilor de afaceri
care deţin controlul asupra preţurilor pentru serviciile pe care le
oferă, dar se poate aplica şi angajaţilor care îşi pot creşte valoarea pe
piaţa muncii. Una dintre clientele mele era scriitoare de succes, care
lucra 12-14 ore pe zi, 6-7 zile pe săptămână, pentru a ţine pasul cu
cerinţele muncii ei. Era extenuată şi frustrată pentru că nu mai avea
timp pentru soţul, pentru sănătatea ei sau pentru nişte proiecte
independente le care visa de ani întregi. Evident, munca era la mare
preţ; o dovedea programul ei încărcat. Dar nu cerea atâţia bani cât i-ar
fi permis piaţa muncii din domeniul ei. Dublându-şi preţurile a reuşit
să câştige la fel de mult de două ori mai repede şi să elibereze 36 de
ore preţioase pe săptămână (şase ore pe zi), pe care le-a umplut uşor,
urmărind alte scopuri.



• Adaugă ceva amuzant pentru a-ţi păstra energia. Oricât
de ocupat ai f i , dacă a d a u g i ceva p l ă c u t p r o g r a m u l u i tău,
productivitatea va creşte - ceea ce, în final, îţi va mări t impul pentru
celelalte activităţi. Am descoperit personal acest lucru cu câţiva ani
în urmă când am adăugat dansul programului meu încărcat. Ştiind
că în fiecare duminică mă aştepta o activitate distractivă, aveam mai
multă energie toată săptămâna şi puteam face mai mul te şi la muncă
şi cu fiica mea; era uimitor.

• Amână anumite scopuri. Nu trebuie să îţi atingi toate scopurile
dintr-o dată. încearcă să le împărţi în timp. Concentrează-te să atingi
unul luna asta, un altul, luna viitoare. Prietenul meu Gordon, pentru
care dobândirea de noi cunoştinţe este un scop important, alege câte
un subiect diferit pe care să îl studieze în fiecare an. într-un an este
istoria jazzului, în altul, programul spaţial, anul următor, poezia
americană. Fii realist în privinţa scopurilor pe care le poţi atinge şi
ţine minte că poţi păstra pentru viitor unele proiecte şi activităţi
pentru a-ţi elibera din timpul de acum.

• Găseşte scurtături. Dacă vorbeşti mai repede decât scrii,
dictează informările şi scrisorile în loc să le aşterni pe hârtie.
Organizează-ţi spaţiul (dacă nu ai făcut-o încă) pentru a-ţi face
sarcinile mai simple, mai confortabile şi mai rapid de rezolvat. De
exemplu, ţine fişierele la îndemână în loc să le pui în altă încăpere
(pentru mai multe sfaturi, vezi diferitele capitole din această carte
privind organizarea spaţiilor din casă şi birou.)

• Schimbă activităţile. Pentru a combate plictiseala şi perfec-
ţionismul - cele două mari consumatoare de timp - planifică-ţi să
schimbi activităţile la fiecare interval de treizeci de minute până la
două ore. Vei rămâne alert şi vei face mai multe lucruri.

DURATA ESTIMATĂ

Programul necesar pentru organizarea timpului este puţin diferit
de ceea ce am folosit pentru spaţiu deoarece ne ocupăm de ceva mai
puţin concret. Dacă în cazul spaţiului este, adesea, de dorit să lucrezi
cât mai repede, în cazul timpului, recomand întotdeauna să o iei mai
încet. Lucrând gradat, pe parcursul unei luni, eşti în cea mai bună
poziţie pentru a înlocui vechile obiceiuri cu noi moduri de gândire şi
de comportament. Iată timpul mediu necesar pentru a duce treaba la
bun sfârşit.

| CAT VA DURA? |

Atac '
' 1. Sortează 1 săptămână '
l 2. Purifică 1 săptămână
l ll 3. Atribuie un loc 2 ore i
l 4. Cutii/alte metode 2 săptămâni l

l pentru depozitare l
| 5. Echilibrează 15 minute zilnic '^ |
i _ _ i

ATACUL

Ei bine, acum, după ce ai alcătuit pe hârtie programul ideal,
transpune Harta timpului în realitate şi foloseşte-o pentru a sorta,
categoriza, purifica şi aranja activităţile şi sarcinile cu care eşti
bombardat zilnic. Te va ghida în luarea deciziilor privind ce să faci,
când să faci şi ce să refuzi.

Va dura o vreme până când îţi vei cizela Harta timpului şi te vei
obişnui cu uneltele de administrare a timpului pe care le vei învăţa
în acest capitol, aşa că îţi sugerez să desfăşori munca pe o perioadă
de o lună sau două, rezervându-ţi câte o oră pe săptămână pentru a
evalua şi adapta proaspetele unelte şi pentru a te obişnui cu noile
obiceiuri pe care le capeţi. Trecerea de la un program haotic la unul
organizat poate fi o schimbare imensă care trebuie integrată gradat,
necesitând o perioadă de adaptare.

1. SORTEAZĂ

Ţine o copie a Hărţii timpului lipită pe peretele biroului sau pe o
hârtie în portofel sau în geantă. Consult-o de fiecare dată când îţi
planifici anumite activităţi care trebuie făcute sau când primeşti câte
o rugăminte neaşteptată de a face ceva în locul altcuiva.

încearcă să pui fiecare activitate la locul ei în program. Dacă te
decizi să mergi să îţi cumperi pantofi împreună cu copiii, planifică
să o faci în duminica următoare, în „Timpul pentru sarcini". Dacă
cineva îţi dă un raport pe care vrei să îl revezi, pune-1 în coşul pentru
citit pentru a te ocupa de el mai târziu, după-amiaza, în „Timpul
pentru citit". Dacă tocmai ai descoperit că trebuie să scrii o propunere,



încadreaz-o în „Timpul pentru scris" mai târziu în acea seară sau în
timpul săptămânii. Dacă lucrezi acasă şi primeşti un telefon de afaceri
în „Timpul pentru familie", lasă robotul să răspundă şi returnează
apelul în „Timpul pentru muncă". Dacă apare ceva urgent, care nu
poate aştepta, este acceptabil să faci o schimbare temporară între
zonele din program, dar acum vei şti ce ai pierdut şi vei fi mai bine
pregătit să recuperezi t impul irosit. O Hartă a t i m p u l u i îţi oferă
controlul, astfel încât să iei decizii bine gândite, bazate pe informaţii,
în privinţa a ceea ce vei face şi când, permiţându-ţi să vezi şi imaginea
în ansamblu.

Dacă te confrunţi zi de zi cu „crize" care intervin constant în
activităţile planificate de tine, s-ar putea să ai nevoie să creezi o
Hartă specială a t impului pentru administrarea crizelor, care să
cuprindă mult timp liber pentru a rezolva aceste crize pe măsură ce
apar, permiţându-ţi şi să te ocupi de celelalte sarcini.

Următoarea hartă a Timpului a fost alcătuită pentru şeful unei
divizi i de marketing global al unei bănci, o persoană care conduce
un grup de douăzeci de oameni şi care trebuia tot timpul să jongleze
cu telefoanele, şedinţele şi urgenţele neaşteptate pe care i le prezentau
subordonaţii săi. I-a permis să îşi atingă toate scopurile, având un
loc în care să direcţioneze toate activităţile zilei, fără ca vreunul
dintre subordonaţi să aştepte mai mult de treizeci de minute pentru a
primi atenţie din partea sa.

2. PURIFICĂ

Harta timpului îţi permite să evaluezi fiecare sarcină care îţi cere
timp, comparând-o cu scopurile tale. înainte de a face automat o
activitate, acum te poţi întreba dacă merită. I se cuvine acelei sarcini
un loc în programul tău? Dacă nu, scapă de ea. Vei fi uimit câte
lucruri faci din obişnuinţă şi care nu au nici o legătură cu scopurile
tale actuale. Cel mai probabil, ţin de un scop mai vechi, care nu mai
este important pentru tine.

Una dintre clientele mele, directoarea de marketing naţional a
unei bănci mari, şi-a dat seama, după ce şi-a creat Harta timpului, că
un proiect special, la care lucrase în u l t imi i patru ani, nu mai era
relevant pentru scopurile companiei. A renunţat imediat la proiect,
câştigând trei luni pline de muncă pe an. La salariu, a descoperit că
economisise mai mult de 50 000 de dolari, din banii firmei, anual.



O Hartă a timpului îţi arată cât de limitat este timpul tău pentru
că se întinde pe toate zonele vieţii şi muncii tale. Această conştien-
tizare te va face să fii mai selectiv în privinţa sarcinilor pe care alegi
să le păstrezi şi îndepl ineş t i . Totuşi, purificarea nu înseamnă
întotdeauna să arunci la gunoi. Uneori înseamnă să „dai altcuiva"
activităţile, adică să le „delegi". S-ar putea să descoperi că, deşi
unele dintre activităţile tale te ajută să îţi atingi scopurile, ele ar
putea fi la fel de bine făcute, mai repede şi mai uşor, de subordonaţii
tăi sau de un alt membru al familiei.

Cele mai cunoscute exemple de sarcini pe care ai putea să le
delegi sunt gătitul, curăţenia sau completarea facturilor. Astfel, vei
fi mai liber să te ocupi de treburile pe care doar tu le poţi face, cum
ar fi să le citeşti copiilor, să îţi petreci timpul cu soţul sau cu soţia
sau să te îngrijeşti mergând la sala de sport. Fii cinstit cu tine însuţi
atunci când determini care sunt aceste activităţi. Vei fi surprins cât
de multe l u c r u r i inut i le preiei, doar pentru a arăta cât de
„indispensabil" eşti.

3. ATRIBUIE UN LOC

Până acum, ai lucrat cu Harta timpului o săptămână sau două şi
este momentul să reevaluezi locul anumitor zone şi activităţi din
programul tău. De exemplu, s-ar putea să fi descoperit că o anumită
perioadă, pe care ai alocat-o pentru dat telefoane, nu se potriveşte.
Sau că nu ţi-ai rezervat destul timp pentru scris. Acum este momentul
să ajustezi şi să cizelezi locurile diferitelor activităţi din programul
tău, pentru a reflecta mai bine realităţile vieţii tale. Gândeşte-te la
următoarele indicaţii atunci când atribui diferitelor activităţi câte un
loc bine definit:

• Grupează sarcinile similare. Aşa cum grupezi obiectele
asemănătoare într-un dulap (de exemplu, toate jachetele la un loc,
toţi pantalonii, la un loc), poţi grupa activităţile în programul tău
pentru a economisi timp şi pentru a reduce şansele de a le „pierde"
sau de a le trece cu vederea. Comisioanele, telefoanele şi întâlnirile
sunt candidatele pentru a fi grupate şi pentru a fi făcute deodată.

• Măsoară cât durează lucrurile. O greşeală comună pe care o
fac oamenii, atunci când îşi alcătuiesc programul, este să nu fie realişti
în ceea ce priveşte durata activităţilor. Cei care sunt buni administratori
ai timpului au o capacitate mare de estimare, astfel încât îşi rezervă
întotdeauna timpul necesar pentru fiecare activitate. Pentru a-ţi

îmbunătăţi abilităţile de estimare, ţine, timp de o săptămână sau două,
un jurnal al duratei fiecărei sarcini îndeplinite. Aceste informaţii te
vor ajuta să îţi planifici mai bine zilele şi să cauţi scurtături; îţi va fi de
folos atunci când vei decide ce activităţi poţi să delegi.

• Adaptează-te bioritmului tău. De exemplu, dacă pentru tine
este important să faci exerciţii fizice şi te trezeşti în fiecare dimineaţă
viguros şi plin de energie, dar în fiecare seară te întorci acasă stors
de puteri, atunci stabileşte-ţi să faci exerciţiile dimineaţa, imediat
după ce te-ai trezit, când eşti motivat, în bună formă şi gata să dai
totul.

• Programele altora. S-ar putea să fii nevoit ca în programul
tău să ai anumite activităţi care trebuie potrivite cu disponibilitatea
şi orarul altor persoane. De exemplu, dacă eşti o persoană care
lucrează noaptea, iar restul membrilor familiei lucrează ziua, progra-
mează „Timpul pentru familie" la începutul serii şi întoarce-te la
treburile tale când ceilalţi s-au culcat. Căutând cea mai bună perioadă
a zilei în care să scriu această carte fără să îmi răpesc din timpul
destinat conducerii afacerii mele, am alocat „Timpului pentru scris"
intervalul 7 a.m. - 10 a.m., care îmi lăsa o zi de lucru întreagă
pentru întâlniri şi telefoane de afaceri.

4. DEPOZITAREA

In termeni de administrare a timpului, depozitarea implică eva-
luarea şi selectarea mijloacelor de administrare a timpului, învăţarea
proprietăţilor lor şi adaptarea lor la stilul tău de viaţă. Desfăşoară şi
acest pas pe o perioadă mai lungă.

Cel mai simplu mod de depozitare, esenţial pentru orice sistem
de administrare a timpului, este agenda zi lnică, în ea aduni şi
urmăreşti toate întâlnirile, lucrurile care trebuie făcute, telefoanele
şi informaţiile importante pentru conducerea afacerii şi vieţii tale.

Există atât de multe stiluri, mărci şi modele pe piaţă, încât alegerea
poate fi foarte grea. Aplică regula mea „Selectează doar una". Nu
încerca să te asiguri împotriva unei decizii greşite cumpărând două
sau trei agende diferite. Alege una singură, foloseşte-o în toate ocaziile
şi rămâi la ea cel puţin trei luni, pentru a-i oferi o şansă. A jongla cu
mai multe agende sau a face constant vizite la magazin pentru a o
găsi pe cea „perfectă" sunt moduri sigure de a pierde informaţiile,
de a uita întâlnirile, de a trece cu vederea lucrurile importante şi de
a-ţi zădărnici singur planurile. Nu există „cea mai bună agendă".



Secretul este să ai una cu care să te descurci pentru că se potriveşte
f e l u l u i tău de a gândi şi care să te ajute să îţi conduci viaţa şi munca.

Deci cum alegi agenda potrivită? Mai întâi, trebuie să te decizi
dacă vrei una pe hârtie, una electronică sau una pentru calculator.
Expertul canadiana în administrarea t impului, Harold Taylor, a scris
un articol excelent în care compară diferite agende. Iată câteva dintre
ideile sale.

• Agendele pe hârtie. Sunt printre cele mai uşor de folosit şi
cele mai ieftine. Poţi să le foloseşti oriunde, notând întâlnirile când
stai la coadă sau adăugând lucrurile care trebuie făcute pe măsură ce
îţi vin în minte. Există modele de diferite dimensiuni, de la formate
de buzunar, uşoare şi foarte portabile, până la cele mari, pentru
birou, care îţi oferă mult loc de scris şi se pot folosi rapid. O mişcare
din încheietură şi orice pagină din calendar îţi este la îndemână. Nu
trebuie să porneşti nimic, deci nu „crapă". Iţi oferă un rezumat al
programului tău din săptămânile trecute şi din cele viitoare, îţi per-
mit să răsfoieşti paginile repede şi uşor şi nu reprezintă o ameninţare
pentru cei care se bazează pe metoda tradiţională, de a-şi scrie, cu
creionul pe hârtie, gândurile şi întâlnirile, în plus, pot fi arhivate
asemenea dosarelor, la sfârşitul anului, păstrându-ţi toate activităţile
trecute pentru a le putea consulta, la nevoie.

• Agendele electronice. Acestea sunt foarte portabile şi pot
păstra o cantitate imensă de informaţii într-o formă mică, foarte
uşoară. Sunt foarte potrivite pentru persoanele care călătoresc mult
şi care trebuie să ia cu ele multe informaţii într-un mod compact.
Spre deosebire de agendele pe hârtie, pot muta activităţile neînde-
plinite de la o săptămână la alta. O singură înregistrare poate programa
şedinţe repetate pe tot parcursul anului şi trece notiţele despre zile de
naştere, aniversări şi alte evenimente speciale de la un an la altul.
Poţi programa alarme care să îţi amintească de o întâlnire importantă,
să dai un telefon sau să îţi iei medicamentele. Poţi căuta numele şi
adresele alfabetic, după oraş sau după categorie - client, perspectivă
de afaceri, prieten, vânzător. Majoritatea agendelor electronice pot
transfera informaţiile la şi de la calculator, ajutându-te să economiseşti
timp. Sunt ideale pentru cei care preferă lucrul cu o interfaţă
electronică. PDA-urile (asistent personal digital), care sunt operate
cu un fel de creion, nu cu tastatură, le permit adepţilor scrisului pe
hârtie să lucreze aşa cum sunt obişnuiţi. Multe agende electronice
servesc şi drept mijloace de comunicare, permiţându-ne, printr-un

modem încorporat, primirea şi transmiterea mesajelor şi a poştei
electronice şi descărcarea de fişiere. Dezavantajele acestui tip de
agendă sunt că nu poţi vedea decât o afişare o dată, ceea ce nu îţi
permite o imagine de ansamblu a programului tău trecut şi viitor; nu
le poţi arhiva pe un raft pentru a le consulta mai târziu; şi, desigur,
se mai strică, din când în când. Dar poţi micşora pierderile dacă faci
zilnic o copie de rezervă în calculator sau dacă investeşti într-un al
doilea aparat, de rezervă, pe care îl poţi ţine pregătit, pentru cazurile
de urgenţă.

• Agendele pentru calculator. Acestea sunt, de obicei, inte-
grate în pachetele de programe, fie în forma unui Manager de
informaţii personale (PIM), fie sub cea a unui Program de manage-
ment al contactelor. Diferenţa dintre cele două este că primul îţi
organizează activităţile în funcţie de natura lor şi de când trebuie
îndeplinite, în timp ce al doilea este mai mult un instrument de
vânzări, organizându-ţi activităţile în funcţie de persoanele cu care
faci afaceri. Agendele pentru calculator au multe dintre avantajele
celor electronice, însă au mai multă putere.

Pe scurt, o agendă pentru calculator face multe lucruri în locul
tău. Totuşi, funcţionează doar dacă munca ta se desfăşoară, în mare
parte, în faţa calculatorului, deoarece programul trebuie să fie deschis
şi disponibil tot timpul. Altfel vei scrie mereu notiţe, cu buna intenţie
de a le introduce mai târziu în calculator, dar vei uita de ele cu
uşurinţă. Agendele pentru calculator fac adesea echipă bună cu cele
electronice în cazul persoanelor care călătoresc mult, dar trebuie să
faci din transferarea informaţiilor un ritual zilnic.

Alte consideraţii privind alegerea unei agende:

• Perspectiva ta asupra timpului, în alegerea formatului
agendei, ţine cont de modul în care vrei să vezi informaţiile: în linie,
pe verticală sau pe orizontală sau într-un tabel. Cât de mare sau de
mică vrei să fie imaginea programului tău: pe un an, pe un trimestru,
pe o lună sau pe o săptămână? S-ar putea să ai nevoie de două for-
mate, unul lunar, pentru imaginea de ansamblu, unul zi lnic sau
săptămânal, pentru detalii.

• Cantitatea de informaţie. Cu cât vrei să înregistrezi mai
multe informaţii sau activităţi pentru o zi sau o săptămână, cu atât
mai mult spaţiu îţi trebuie. De exemplu, un proprietar de afacere
ocupat, cu trei sau patru întâlniri la care participă, cu zeci de telefoane
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de dat şi şase activităţi pe zi, va avea nevoie, probabil, de un format
cu două pagini pentru fiecare zi, în timp ce o persoană cu acelaşi
număr de întâlniri, telefoane şi activităţi pe săptămână ar putea folosi
un format cu câte o săptămână pe pagină.

• Aspectul. Ca şi în cazul celorlalte instrumente organizatorice,
asigură-te că îţi place cum arată agenda pe care o alegi, fie că este pe
hârtie, electronică sau pentru computer. Facilităţile ei nu vor mai
conta dacă nu te atrage să o foloseşti, întreabă-te dacă agenda reflectă
imaginea ta: elegant, clasic, sportiv, vivace, profesionist, pătrunzător,
îţi plac aspectul, culoarea, literele? îţi plac coperta, forma şi materialul
din care este făcută coperta? Doar vrei să o poţi scoate cu mândrie şi
să îţi placă să o foloseşti zilnic.

5. ECHILIBREAZĂ

Felicitări! Ai reuşit să îmblânzeşti timpul, despre care se spune
că este intangibil, transformându-1 în ceva concret: un program care
ţi se potriveşte.

Dar pentru a păstra acest program, este nevoie de vigilenţă. Fă
următoarele:

• Zilnic. Rezervă-ţi un sfert de oră în fiecare seară pentru a
trece în revistă activităţile zilei următoare, ţinând cont de priorităţi
în cazul alternativelor aflate în conflict (de exemplu, să duci copiii
la muzeu mâine contra să lucrezi la acea propunere de afaceri
importantă). Chiar şi această mică pregătire din timp te va ajuta să te
descurci cu diferitele probleme pe care trebuie să le înfrunţi zilnic.

• Pe parcurs. Ţine-ţi scopurile la vedere; lipeşte-le pe frigider
sau pe birou. Treci prin următorul filtru orice întrerupere, distragere,
cerere sau rugăminte punându-ţi următoarea întrebare: „Mă va ajuta
să îmi ating scopul?" Dacă răspunsul este nu, găseşte o modalitate de
a evita întreruperile şi distragerile, refuză politicos cererile şi rugămin-
ţile şi rezistă tentaţiilor. Urmează regula „adaugă una, scade una".
Recunoaşte că, atunci când adaugi o activitate la programul tău încărcat,
o poţi face doar renunţând la alta. Acest lucru te va face să te gândeşti
bine la ce activităţi să mai începi. Chiar vor merita timpul tău?

SFATUL PROFESIONISTULUI

Foloseşte agenda la maximum

• Foloseşte codul culorilor pentru înregistrările din agendă
(de exemplu, roşu pentru familie, albastru pentru muncă) pentru
a vedea dintr-o privire dacă îţi păstrezi sau nu echilibrul în viaţă.

• Tratează activităţile şi telefoanele ca pe nişte întâniri pentru
a fi sigur că vor fi îndeplinite şi pentru a nu avea aşteptări
exagerate de la tine însuţi. Pentru fiecare sarcină sau telefon,
pune-ţi următoarele trei întrebări: „în ce zonă se încadrează?",
„în ce zi o voi face?" şi „Cât va dura?", apoi notează durata direct
în agendă.

• învaţă cât de mult te poţi concentra pe o singură activitate
şi rupe proiectele mai mari în etape cu care să te poţi descurca.
Programează-le pornind înapoi de la data la care trebuie termi-
nate, lăsând o marjă de eroare, pentru cazurile în care durează
mai mult.

• Când îţi notezi întâlniri în agendă, adaugă şi toate adresele
şi numerele de telefon legate de ele, pentru a le avea la îndemână.



De asemenea, asigură-te că programezi şi durata drumului la şi de
la întâlnire, un lucru adesea trecut cu vederea,

• Notează un mic „/", încercuit, în dreptul tuturor întâlnirilor,
evenimentelor sau şedinţelor la care trebuie să „iei cu tine
materiale" (de exemplu, un dosar, o invitaţie sau instrucţiuni). Cu
această notiţă vei fi sigur că vei ajunge cu tot ce îţi trebuie.

• Rezervă câte o pagină de agendă pentru fiecare persoană
importantă de la muncă sau din familie. Foloseşte aceste pagini
pentru a nota tot ce ai de vorbit cu aceste persoane, pe măsură ce
îţi vin idei. în timpul următorului telefon sau al următoarei întâlniri,
vei avea la îndemână lista completă.

• Pregăteşte-te să profiţi de timpul liber apărut pe neaşteptate -
ţine, în agendă, o listă cu activităţi scurte (cinci până la cincisprezece
minute), dar importante, care să umple acest timp în mod productiv.

• Ajustări periodice. Reanalizează-ţi scopurile şi activităţile
cel puţin de două ori pe an, dar, de preferinţă, mai des (poate de

• două ori pe lună) pentru a lua în calcul toate schimbările de priorităţi,
responsabilităţi şi interese. Apoi revizuieşte-ţi Harta timpului pentru
a te asigura că reflectă ceea ce este mai important pentru tine.

Aceasta este tot ce îţi trebuie pentru a-ţi face din timp un prieten
şi nu un duşman — un aliat care te va ajuta să îţi atingi cel mai
important scop: să îţi trăieşti viaţa aşa cum vrei tu, în funcţie de
programul tău şi nu al altcuiva.


		apologeticum2003@yahoo.com
	2008-04-05T09:21:16+0300
	Romania
	Apologeticum
	I am the author of this document




