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A sti sa puna totul in perfecta ordine pare ca este apanajul unora dintre oameni. Multi
marturisesc insa ca nu au nici cea mai vaga idee cum sa faca in asa fel incat toata locuinta sa
para organizata in cele mai mici detalii. Se pare ca unii sunt nascuti special pentru a face
lucrurile asa cum trebuie, iar altii trebuie sa dobandeasca astfel de abilitati.

Exista cateva secrete pe care daca le afli, atunci toata treaba aceasta ti se va parea extrem
de simpla, usor de pus in practica in fiecare an, mai ales atunci cand vrei sa faci curatenia de
primavara sau de toamna. O buna informare in acest sens ramane cheia succesului, asa ca
intreaba acolo unde nu stii pe mama, vecina, colega de serviciu sau urmareste tutoriale de pe
internet, unde diferite persoane necunoscute iti pot explica pe indelete cum sa rezolvi situatia
rapid si usor.

Iata cum sa organizezi optim spatiul locuintei:
Camara este una dintre incaperile dezordonate ale oricarei case, locul in care fiecare
gospodina pune la intamplare borcane goale sau pline, unelte si aparate de bucatarie,
prosoape, recipiente de plastic cu alimente etc. Te-ai gandit ca ai sti exact ce se afla in camara
ta daca ai eticheta totul? Pune o eticheta pe borcanul cu dulceata si vei sti exact ce se afla in
interiorul lui si anul in care l-ai conservat. In acest fel spatiul va fi mult mai bine organizat, asa
ca cerceteaza
oferta de pret pentru aparate de etichetat si alege produsul care ti se
pare potrivit pentru necesitatile tale;

Dulapul din dormitor este plin mereu cu tot felul de piese vestimentare si accesorii
aruncate claie peste gramada. Uneori nici nu mai stii ce anume ai si ce nu in amalgamul acesta,
deci se impune sa faci ordine deplina. Pentru inceput selecteaza hainele pe care nu le porti
niciodata si arunca-le sau da-le unei prietene, apoi impatureste ce pastrezi sau pune-le pe
umerase in sifonier. Triaza hainele de casa si cele pe care le porti in oras sau la vreun
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eveniment special;

Garajul a devenit o incapere in care urasti sa intri din cauza obiectelor numeroase,
aruncate aici fara niciun fel de noima. Nici masina nu mai intra in interior, ci sta frumos pe aleea
din fata casei. Te-ai gandit ca majoritatea lucrurilor pe care le pastrezi nu iti sunt de folos
niciodata? Organizeaza o vanzare pe loc si vinde ce nu folosesti, pe altele arunca-le la gunoi,
pur si simplu, iar cele ramase aseaza-le pe rafturile numeroase prinse de pereti;
Holul ramane un spatiu in care ai vrea sa existe o curatenie exemplara, iar obiectele sa
isi gaseasca fiecare locul potrivit, in asa fel incat rezultatul sa fie unul placut la prima vedere de
musafiri. Nu aglomera in aceasta incapere piese de mobilier, va fi suficient un cuier, poate o
mica masa de cafea si un scaun, cateva obiecte de decor (o veioza, un tablou, o vaza
impresionanta). Incearca sa adopti stilul minimalist pentru o buna organizare.

Desi ai impresia ca tu nu ai putea niciodata sa pui totul in ordine la tine acasa si ca mereu vor
ramane locuri in care nu vei dori sa intri din pricina aglomeratiei de produse, adevarul este ca,
prin munca, ambitie, imaginatie, dar si cateva secrete impartasite de oameni priceputi, locuinta
ta va avea un look elegant, chic, modern.
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