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3 sposoby na efektywne sprzątanie

Masz małe dziecko i spędzasz z nim cały dzień.
Nie „siedzisz w domu” tylko zajmujesz się dzieckiem, gotowaniem,
spacerkami, pieluchami i sprzątaniem. No i właśnie to sprzątanie to jest
Twój najgorszy koszmar. No bo tak: dziecko, bałagani, wszędzie
przewalają się pieluchy i chusteczki, ubranka dziecięce czekają w jednej
kolejce do prania i w drugiej kolejce do prasowania. A do tego trzeba
jeszcze odkurzać, myć podłogi, sprzątać kuchnię i łazienkę... Za dużo
tego jak na jedną osobę, prawda?

Jak sobie pomóc? Mnie i moim Klientkom pomogły 3 niezbyt
magiczne sposoby.
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1. Odgruzuj się!
Podstawową zasadą szybkiego sprzątania jest mała ilość rzeczy.

Ja wiem, że przy małym dziecku jest potrzebnych dużo rzeczy.
Ale dorosłym już nie jest ich tyle potrzebne, prawda? Rozejrzyj się
i pozbądź się wszystkiego, co niepotrzebne.

A rzeczy dzieci trzymaj w pojemnikach. To mogą być pudła,
bawełniane kosze na bieliznę lub jakiekolwiek inne pojemniki.
Dzięki temu szybko uprzątniesz zabawki dzieci, ogarniesz latające
pieluchy i kosmetyki.
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2. Ustaw sobie grafik sprzątania!
Przemyśl ile masz pomieszczeń i zastanów się co i kiedy sprzątasz.

Możesz przeznaczyć jeden dzień na jedno pomieszczenie, albo jeden
dzień na szafki, jeden na podłogi i jeden na prasowanie.

To jak sobie ustawisz grafik, to już Twoja decyzja. Ale dzięki
grafikowi wprowadzisz ład i przestaniesz kręcić się w kółko.
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3. Nie sprzątaj więcej niż 30 minut dziennie
Fajnie brzmi, prawda? Ale jak sprzątać 30 minut i to ma być

efektywne, skoro do tej pory sprzątasz cały dzień i nie widać porządku?

Tak działa nasza psychika. Jeśli coś robisz cały dzień, to... nie robisz.
Bo w międzyczasie idziesz na spacer, gotujesz, przewijasz... A jeśli
ustawisz sobie timer na 30 minut i skupisz się tylko na porządkach,
zrobisz o wiele więcej.

Życzę Ci czystego, uporządkowanego domu, dużo spokoju
i odpoczynku. Też jestem mamą i wiem jak ciężko czasami bywa.
Ale to mija. Potem jest już łatwiej.

Głowa do góry i przestań przejmować się porządkami :D
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