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Porządek na biurku - jak się za to zabrać?

Zdejmij wszystko co masz na biurku i połóż na podłodze. Wysyp również za-
wartość szuflad i opróżnij szafki. Być może zbierze się z tego dość pokaźna 
sterta, ale nie przerażaj się tym.
Wyczyść biurko z kurzu i brudu, szuflady i szafki też, to że nie widać tego 
na pierwszy rzut oka, wcale nie oznacza, że nie istnieje.
Przeglądaj wszystko po kolei. I nie cyrkuj ani nie kołuj za bardzo. To co 
już masz w ręce musi znaleźć swoje jedyne i odpowiednie miejsce. Co mamy 
tutaj do wyboru:

- rzeczy niepotrzebne, zniszczone, zapomniane - lądują w koszu na śmieci - 
łatwe.

- długopisy, ołówki, kredki, kleje, taśmy... - robimy szybki przegląd i wyr-
zucamy to co nie pisze, nie działa lub zaschło. Często jest tak, że mimo iż 
na biurku mamy milion długopisów, tak naprawdę żaden z nich nie pisze. Co 
irytuje nas za każdym razem gdy musimy coś szybko zapisać i potrzebujemy do 
tego narzędzia.

- rzeczy potrzebne na biurku - odkładamy w odpowiednie miejsce - czy będzie 
to szafka, szuflada, kubek - to już nasza osobista sprawa. Właściwe miejsce 
to takie, które pozwoli nam na ich błyskawiczne znalezienie i wykorzystanie. 
Na wierzchu zostają tylko te rzeczy, które mogą zwiększyć szybkość i jakość 
naszej pracy. Resztę polecam schować.

- rzeczy potrzebne ale nie na biurku - zanosimy tam skąd przyszły, albo jeś-
li przyszły znikąd znajdujemy im miejsce do którego powinny się udać. Nie-
jednokrotnie na biurku możemy znaleźć takie rzeczy jak: klucze, pierścionki, 
książki, kremy do rąk. To raczej nie ich miejsce, więc pomagamy im znaleźć 
ich własne.

- rzeczy do zrobienia - często jest tak, że zostawiamy jakąś rzecz na bi-
urku, po to żeby pamiętać o zrobieniu czegoś. Tutaj mamy 2 wyjścia. Robimy 
od razu, zwłaszcza jeśli rzecz zajmuje mniej niż 2 minuty - często jest 
tak, że takie właśnie pierdoły zagracają nam całą przestrzeń. Jeśli czynność 
wymaga więcej czasu, zapisujemy ją sobie w organizerze najlepiej tym Sim-
plife’owym, a “przypominajkę” zanosimy gdzie jej miejsce.

Wszystkie te czynności musimy powtarzać codziennie (oprócz wycierania kurzy, 
rzecz jasna). Ale nie ma się czego bać, gdy już raz zrobimy generalne 
porządki, te codzienne będą zajmowały tylko 2-3 minuty. Czyli tyle co nic.
Ja zwykle zajmuję się tym wieczorem. Tak żeby zakończyć dzień mając świado-
mość, że o niczym nie zapomniałam.Przy takim codziennym sprzątaniu nie trze-
ba wyrzucać wszystkiego na podłogę, bo zwykle chodzi jedynie o kilka rzeczy. 
Mimo wszystko jednak warto jest powtórzyć takie “generalne” porządki np. 
raz  w miesiącu. Jeśli pamiętamy zjawisko entropii z fizyki, wiemy że bałagan 
naprawdę robi się sam.



Zmiana nawyków w 52 krokach, czyli roczny maraton minimalisty.

Możemy też znaleźć sobie specjalne miejsce, gdzie będziemy odkładać wszyst-
kie rzeczy którymi musimy się zająć danego dnia. Może to być półka, koszyk, 
teczka nie ważne co. Nie neguję tego rozwiązania, pod warunkiem, że rzeczy-
wiście działa i że oczyszczamy to miejsce CODZIENNIE.

I tak: jeśli mamy zapisany na kartce jakiś numer telefonu czy adres, zapisu-
jemy go w notesie, komórce, komputerze, a kartkę wyrzucamy. Papiery, który-
mi mamy się zająć dzisiaj, albo bierzemy w obróbkę od razu, albo odkładamy 
sobie na nasze specjalne miejsce. I tak ze wszystkim.

Moje biurkowe niezbędniki. 

Są rzeczy, które mam na swoim praktycznie zawsze:

- kalendarz
- planer tygodniowy
- laptop
- głośniki
- świeże kwiaty
- pojemniki na długopisy

Nie znajdziecie tutaj talerzy ani szklanek, o tym dlaczego tak jest, pisałam 
we wpisie “Jaka jest jedyna, skuteczna dieta odchudzająca?”. 

Pamiętaj, że zostawianie wszystkich rzeczy, wymagających zrobienia, na bi-
urku jest tak naprawdę przejawem niczego innego jak prokrastynacji. Której 
to jednak za wszelką cenę chcemy uniknąć. Od dzisiaj więc nie zostawiamy 
niczego na biurku, oprócz tego nad czym naprawdę aktualnie pracujemy. Wybi-
eramy dla tego nasze “specjalne miejsce” albo robimy od razu.

Nawyk posiadania czystego biurka oczywiście wymaga czasu by się do niego 
przyzwyczaić i całkowicie się wdrożyć. Tak jest z każdym nawykiem. Jednak 
wierz mi, gdy wejdzie Ci to już w krew - na pewno nie będziesz żałować :)

Jak już skończysz ze sprzątaniem biurka, może warto by było zrobić również 
porządki na komputerze? Polecam skorzystać w tym celu z Simplife’oweg porad-
nika. Również dołączonego do newslettera. 

Swoją drogą, jakie są Twoje strategie? Lepiej pracuje Ci się w artystycznym 
nieładzie czy w produktywnym porządku? :)


