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Introducere

„Mi-aduc aminte de buzele mamei mele… suferea de o 
boală mentală. Mai întâi, şi-a pierdut toată energia. Nu 
mai putea nici să trieze, nici să aranjeze corect facturile, 
scrisorile sau dulciurile primite în dar. Starea ei sufletească 
se răsfrângea şi asupra casei deja cufundate în cea mai mare 
dezordine. Un castravete putrezit rămăsese pe dulapul 
pentru pantofi. Părul ei amintea de peştii tropicali ce 
plutesc la suprafaţă.“

YOKO OGAWA, O perfectă cameră de convalescent

Întotdeauna, la fiecare început de an, luăm hotărâri 
bune: „Anul acesta voi slăbi, voi fi mai organizată, voi 
aranja lucrurile…“ Vrem să o luăm de la capăt, bazându-ne 
pe noi principii. Hotărâm să eliminăm, să curăţăm, să 
aranjăm. Simţim nevoia să ne purificăm, să ne organizăm 
viaţa pentru a o face mai bună şi mai frumoasă.
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Aşadar, fiecare dintre noi ştie ce rol joacă ordinea în 
traiul cotidian, locul pe care ea îl ocupă în viaţă. Dar 
despre aranjare, cum o numim de obicei, sunt multe de 
spus pentru că, deşi pare o activitate banală şi uşoară, tre-
buie să întreprindem mai multe investigaţii importante, ce 
presupun, mai întâi, să facem diverse încercări practice, şi, 
apoi, câteodată, să recurgem la unele şiretlicuri. Fireşte, 
întotdeauna putem cere sfatul unor profesionişti în orga-
nizarea locuinţei; asta nu e doar costisitor, ci şi, în plus, 
inutil pe termen lung. Căci ordinea nu este numai o 
chestiune de mijloace, ci, mai ales, arta de a-ţi pune în 
practică bunul-simţ. Aşa cum vom vedea în această carte, 
să aranjezi lucrurile nu înseamnă să le ascunzi, ci să le 
ordonezi, să le aşezi cu grijă, chiar şi în dulapuri.

ARAT|-MI DULAPURILE TALE 
CA S|-}I SPUN CINE E{TI

„Fiecare lucru la locul lui… şi un loc pentru fiecare lucru.“
Proverb

Generaţii întregi au spus, au auzit şi au repetat această 
regulă de mii de ori. Dar câţi au înţeles exact ce înseamnă? 
Iar când vrem s-o aplicăm, avem întotdeauna la îndemână 
mijloacele şi uneltele necesare? Ordinea nu este înnăscută, 
nici pe departe! Rareori se întâlneşte la un copil, ca mani-
festare spontană. Şi dacă mulţi adulţi vor să fie ordonaţi, 
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atunci ei trebuie să ştie că proprietarii de magazine sunt 
mai interesaţi să obţină profituri bune decât dacă avem 
unde să ne aranjăm lucrurile. De aceea, din spaţiile comer-
ciale pe care ni le pun la dispoziţie, golite ca să câştige 
câţiva metri pătraţi, lipsesc cu desăvârşire obiectele care 
ne-ar ajuta să facem ordine. Prin urmare, după ce ne-am 
mutat, ne dăm seama că dezordinea noastră urâţeşte ime-
diat spaţiul şi că nu ştim nici de unde, nici cum să începem 
aranjarea lucrurilor. Cei care au norocul să fie proprietari 
(şi sunt înstăriţi) pot oricând să apeleze la un tâmplar 
pentru dulapuri, garderobe şi bucătării echipate, sau la un 
arhitect pentru proiectarea unei pivniţe şi a unei spălăto-
rii. Dar celorlalţi nu le rămâne decât să cumpere mobile 
„provizorii“ (ieftine) pe care le vor duce „în cârcă“ mulţi 
ani (uneori câteva decenii), până când se stabilesc undeva, 
sau să se mute, pentru o vreme, în diferite locuri, cărân-
du-şi avuţia în cutii. Totuşi, liniştiţi-vă! Indiferent dacă 
trăiţi singur, în cuplu ori cu familia, că aveţi multe mobile 
şi o viaţă sedentară, că vă mutaţi o dată la şase luni sau că 
nu vreţi să vă „îmburgheziţi“ cu o tonă de mobilă, puteţi 
trăi ordonat şi organizat. În această carte veţi găsi câteva 
metode de aranjare clasică, dar şi unele idei ingenioase 
despre cum să folosiţi la maximum barele, cutiile, compar-
timentele, etajerele sau perdelele. Un asemenea sistem de 
aranjare poate fi nu doar pe placul celor care sunt din fire 
dezordonaţi, ci şi al celor care iubesc ordinea, dar nu ştiu 
cu ce să înceapă. El este avantajos nu numai pentru cei cu 
mijloace financiare reduse, dar şi pentru cei care nu vor să 
acumuleze bunuri inutile. Dincolo de aceste aspecte pur 



practice, veţi găsi aici şi o nouă filozofie de viaţă, care vă 
învaţă cum să aveţi mai mult timp pentru voi înşivă şi 
pentru ceilalţi, şi care vă arată cum să vă bucuraţi de clipa 
prezentă prin eliberarea spiritului. Când fiecare lucru va 
fi pus la locul lui, în sfârşit, veţi avea vreme şi pentru voi.
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TEORIA ARANJ|RII
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CE ESTE ARANJAREA?

„Aranja: a aşeza ceva la locul lui… A pune în ordine.“
Definiţie din Le Petit Larousse

Pe vremuri, fetele învăţau de la mamele lor arta de a 
face ordine. Fiecare categorie de obiecte trebuia pusă 
într-un anumit tip de mobilă (scrin, şifonier, garderobă, 
comodă, dulap pentru vase, scrin cu şapte sertare – câte 
unul pentru fiecare zi a săptămânii, dulap pentru unel-
tele de lucru). Toată mobila de interior se alegea respec-
tând bunul-simţ. Totul era gândit, calibrat, măsurat. 
Învăţai cum să împătureşti rufele în patru, cum să separi 
vesela pe care o foloseai zilnic de cea pentru sărbători… 
Atunci se putea face asta pentru că, de la o generaţie la 
alta, obiectele se schimbau foarte puţin în interiorul ace-
leiaşi culturi. Dar în zilele noastre, situaţia este cu totul 
alta. Avem tot felul de obiecte, ne place să strângem cât 
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mai multe şi să le mutăm tot mereu. Acum computerul a 
înlocuit minitelul, pe care generaţia anterioară îl aşezase 
lângă telefon. De când au apărut ecranele cu plasmă, nu 
ne mai trebuie măsuţa pentru televizor şi alte aparate 
stereo. Aşadar, pe măsură ce apar tehnologii noi, iar cele 
vechi dispar, suntem nevoiţi să inventăm alte moduri de 
a ne aranja lucrurile. Trebuie din nou să creăm, să ima-
ginăm, să gândim. Şi să învăţăm, la fel ca strămoşii noştri, 
cum să trăim ordonat şi raţional, chiar dacă noi folosim 
alte tipuri de obiecte.

A ARANJA ÎNSEAMN| A ANTICIPA

„Să aranjezi, adică să uşurezi folosirea viitoare a unui 

obiect.“

Sfatul unui bunic japonez pentru nepotul său

Motivul principal pentru care aranjezi lucrurile este să 
le aşezi în aşa fel încât, atunci când ai nevoie de ele, să le 
găseşti repede, chiar şi cu ochii închişi. Când îţi pui cheile 
în acelaşi loc, eşti sigur că a doua zi le vei găsi. Deci, să 
aranjezi înseamnă să nu fii nevoit să-ţi cauţi lucrurile, să le 
pierzi sau să nu le găseşti acolo unde credeai că le-ai pus. 
Să eviţi o mie de mici motive de stres în fiecare clipă… şi 
asta toată viaţa. Să aranjezi înseamnă să câştigi timp 
pentru tine şi pentru ceilalţi.
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A ARANJA {I A ASCUNDE NU ÎNSEAMN| 

ACELA{I LUCRU

Ca să scoţi cratiţa de care ai nevoie trebuie, mai întâi, să 
ridici o grămadă de oale, cu o mână? Dacă aşa este, atunci 
înseamnă că dulapul tău nu este „aranjat“. Chiar dacă, vizual 
vorbind, acea grămadă este impecabilă. Teoretic, să-ţi aran-
jezi lucrurile ar însemna doar să le aşezi în cutii sau să le 
înghesui pe rafturi. 

Desigur, e uşor să le îndeşi într-o cutie pe care apoi o 
vei pune în spatele unui rând de haine din şifonier. Şi deşi 
cutia rămâne, mult şi bine, ascunsă acolo şi, din păcate, 
inutilă, ea continuă să fie prezentă în mintea noastră, de 
fiecare dată când deschidem dulapul. 

Dar să aranjezi nu înseamnă nici să ai teancuri de cărţi 
care se dărâmă ca nişte piese de domino când tragi una 
(pe care apoi vrei s-o pui într-o altă stivă prea înghe-
suită), nici să te umfli în pene când te uiţi la un maldăr de 
rufe călcate (o dată la trei luni!) şi nici să-ţi pui la loc 
cănile de porţelan – după ce un oaspete le-a scos şi le-a 
admirat – aşezându-le la distanţe milimetrice. Prin urmare, 
să faci ordine nu presupune să-ţi aranjezi talciocul într-un 
alt mod. 

Dimpotrivă, înseamnă să faci în aşa fel încât, la tine 
acasă, să găseşti totul repede, şi cu privirea, şi cu mâna, 
inclusiv în dulapuri, şi asta fără nici cel mai mic efort 
sau gest inutil.
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ARANJAREA {I REGULILE EI

„Dacă nu întotdeauna poţi să-ţi alegi viaţa, în schimb felul 
cum o trăieşti depinde întotdeauna de tine.“

VIKTOR FRANKL

Pentru ca aranjarea şi ordinea să fie perfecte, trebuie 
mai întâi să-ţi foloseşti simţul logic şi mintea. Fiindcă dacă 
te-ai gândit bine la ordinea pe care vrei s-o faci, ai căpătat 
mai multă independenţă şi ştii cum să depui mai puţin 
efort. Corpul se obişnuieşte mai uşor cu o nouă disciplină 
comodă, bazată pe gesturi aproape maşinale şi reflexe 
condiţionate care îţi dau libertatea şi plăcerea de a acţiona. 
Altfel spus, când ţi-ai format nişte obiceiuri, nici măcar nu 
le mai sesizezi. Le aplici fără să faci niciun efort – cel puţin 
conştient. Ca atunci când te speli pe dinţi sau când te 
îmbraci în pijama ca să te duci la culcare. Să aranjezi bine 
înseamnă să reglezi funcţionarea unor instrumente de 
precizie care se află în interiorul unui sistem, îndeplinind 
astfel mai multe condiţii pentru ca viaţa să fie plăcută, 
confortabilă şi simplă. Dar pentru asta trebuie să hotărăşti 
unde pui fiecare obiect în parte şi să acorzi o minimă 
importanţă gesturilor pe care le faci. De asemenea, trebuie 
să ţii cont şi de câteva noţiuni de design interior. În plus, să 
faci ordine înseamnă întotdeauna nu doar să aranjezi, ci şi 
să găseşti lucrurile. Nu e nevoie ca obiectele să dispară, 
dacă apoi e nevoie de un miracol pentru ca ele să reapară. 
Şi cea mai bună memorie se poate înşela. Deci, pentru o 
aranjare foarte eficientă, care este deopotrivă funcţională 



şi raţională, trebuie să-ţi economiseşti gesturile, timpul şi 
efortul fizic. Pentru asta trebuie să aplici mai multe 
principii, bazate pe câteva criterii de clasificare:

•  cât de des foloseşti obiectele respective (criteriul 
temporal);

•  cât de bine le poţi vedea (criteriul vizual);
•  cât de uşor le poţi atinge (criteriul tactil);
•  cât de aproape se află de locul unde ai nevoie de ele 

(legea „proximităţii“);
•  unde le poţi aşeza (mărimea cutiei trebuie să fie 

potrivită pentru obiectul pe care îl pui în ea).


