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Fă ordine în jurul tău, în lucrurile tale și în viața ta!
Aceasta este o temă cu care ne restartăm viața. Un
punct zero!
Până nu faci ordine în lucrurile tale, nu începe nimic. Privește dezordinea și
lucrurile din jurul tău care nu își mai au rostul sau care te leagă de trecut. Ce
simți când privești aceste obiecte? Vrei să mergi înainte, să te bucuri de viață și
să nu te mai uiți înapoi?
Obiectele care îți amintesc de situațiile dureroase din trecut ajung să te distragă
și să îți consume extrem de multă energie.
De ce ții în casă lucruri care nu îți plac sau pe care nu le-ai folosit niciodată de
ani de zile? Incarcă spațiul ș te împiedici de ele prin casă, le muți de colo, colo
ca să le găsești un loc.

Acum, te invit la un maraton al ordinii și pentru asta îți ofer
câteva idei preluate de la Marie Kondo, maestră în a-ți elibera și
organiza casa.

În momentul în care te decizi să faci această curățenie îți reconfigurezi viața.
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Înainte să incepi, vizualizează-ți destinația. Notează-ți ce te motivează să faci
ordine!
 Ce speri sa obții făcând ordine?
 Gândește-te la stilul de viață pe care ți-l dorești. Este o etapă foarte
importantă.
 Cum alegi lucrurile pe care te hotărăști să le păstrezi?
Acum identifica de ce vrei să trăiești așa. Uită-te din nou pe notițele despre
stilul de viață pe care îl dorești și reflectează iar.
 Întreabă-te „de ce”? pentru fiecare răspuns. Repetă acest procedeu de
5 ori pt fiecare element.
 În final întreabă-te „de ce vreau să fac ordine”?

Apoi treci la următoarea etapă – examinează ceea ce ai!
Sortează lucrurile în funcție de categorie, nu de loc. Înainte de a alege ce
să păstrezi, adună tot ceea ce aparține unei categorii. De exemplu, poți să
începi cu garderoba, și să continui cu accesoriile, fotografiile,
documetele, carțile, e-mailurile, etc
O categorie pe rând – să gândești întotdeauna în funcție de categorie, nu
de loc. Inspectează fiecare cameră și adu acele obiecte care aparțin
categoriei de care te ocupi și pune-le pe podea. Ocupându-te de o singură
categorie odată îți va ușura procesul
Începe prin a arunca totul dintr-odată
Alege ce vrei sa păstrezi, nu lucrurile de care vrei să scapi! Pentru asta, ia
fiecare obiect în mână și întreabă-te: îmi inspiră bucurie? Daca da,
păstrează-l, dacă nu, aruncă-l. Este cel mai sigur reper. Păstrează doar
acele lucruri dragi sufletului tău.
Pentru cele mai bune rezultate, urmează următoarea regula: fă ordine în
ordinea corectă. Sunt două sarcini care trebuiesc îndeplinite să arunci și
să hotărăști unde pui lucrurile. Dar aruncatul are întâietate.
Acum imaginează-ți că locuiești înconjurat doar de acele lucruri care îți
produc bucurie. Acesta este stilul de viață la care visezi?
Păstrează doar lucrurile dragi sufletului tău. Doar așa îți reconfigurezi și
îți schimbi stilul de viață.
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Apreciază-ți lucrurile. Exprimă-ți recunoștința fiecărui obiect care te-a
însoțit pe parcursul zilei. Și dacă ți se pare mult, fă-o măcar atunci când
îți amintești.

A face ordine este un dialog cu sine.

Criteriul în decizia de a păstra un obiect este acela că ar
trebui să simți un fior de bucurie la atingerea lui.
Obiectele pe care nu le putem arunca sunt o problemă reală. Aceasta ne arată un
grad de atașament de acel obiect. Când nu poți da drumul unui obiect întreabă-te
de ce ai acel obiect? Care este locul adevarat pe care îl are în viața ta. Vei fi
uimit câte din lucruri și-au îndeplinit deja rolul. Recunoscâdu-le contribuția și
renunțând cu gratitudine la ele, vei putea cu adevărat să îți pui lucrurile pe care
le ai și viața în ordine.
Amintește-ți când l-ai achiziționat și ce înseamna pentru tine? Sau poate l-ai
primit cadou de la o persoană dragă. Reevaluează rolul pe care îl are în viața ta.
Să arunci ceea ce nu îți mai trebuie și nu îți mai aduce bucurie nu înseamnă nici
risipă și nici nu e ceva rușinos. Lasă-le să plece cu recunoștință. Și tu și lucrurile
vă veți simți liberi.
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Când ai casa curată și ordonată, nu ai de ales decât să te concentrezi asupra
stării interioare. Poți vedea cu mai mare ușurință problemele pe care le-ai evitat
și ești forțat să te confrunți cu ele. În consecință viața va începe să se schimbe.
A face ordine este doar un prim instrument, nu destinația finală.
A face ordine este un eveniment special. Nu faci asta în fiecare zi. Această
activitate trebuie finalizată într-o singură perioadă. Când aruncăm totul într-o
singură tură, adică câțiva zeci de saci, corpul poate reacționa ca după o
perioadă de post. Corpul elimină toxinele p care le-a cărat de-a lungul anilor.
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Îți recomand să faci această activitate în perioada cînd luna este în descreștere.
Cum ar fi ca în spațiul în care locuiești să fii înconjurat doar de obiecte dragi
sufletului tău? Îți garantez că acest lucru îți va aduce doar bucurie.
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