تنظٌم غرفتك الستقبال رمضان
هِوخك حٌمسن لجزئٍٍي  ..جزء للخٌظٍف ّجزء للخٌظٍن ..الى الِدف ُْ حفرٌغ
الوكاى هي أي هوخلكاث هسخِلكخٍِا لفخرٍ طٌْلَ ّكواى الخركٍز على اسخخدام الً
حابَ ححخفظً فٍَ ّحٌظٍف عوٍك للوكاى ّاالجول فرصَ للخصدق للغٍر

قراءة التعلٌمات واالرشادات أساسً لتطبٌق النظام بشكل سهل وسلسل  ..لمزٌد
من جداول الترتٌب ٌرجى زٌارة موقع المدونة
www.booshlife.com
األماكن والمهام لغرفة النوم :

الجدران واللمبات ومفاتٌح الكهرباء :مسح الجدران من الغبار وتنظٌف
اللمبات والمفاتٌح من االوساخ
النافذة والمكٌف  :تنظٌفهم من الغبار واالوساخ
دوالب المالبس  :فرز المالبس لثالث اقسام ( قسم للصدقة – للتخلص
منه – لالحتفاظ به )  ..مسح الدوالب من الداخل والخارج
التسرٌحة وطاوالت الجانبٌة للسرٌر  :فرز لثالث أقسام (صدقة – تخلص
–احتفاظ ) وتنظٌف األدراج من الداخل والخارج

السرٌر :اخراج المرتبة من السرٌر وتنظٌف هٌكل السرٌر الداخلً
والخارجً  ..قلب المرتبة للجهة االخرى حٌن وضعه بالسرٌر ..غسٌل
المخدات الداخلٌة  .وضع مفارش نظٌفة جدٌدة
االرضٌة  :تنظٌف بشكل عمٌق لألرضٌة للتخلص من أي ترسبات فً
حافة البالط وغٌره

تنظٌم غرفتك الستقبال رمضان
الخعلٍواث الخالٍت حعخبر األساس لخوٍز الٌظام عي بالً األًظوت ...
هالحظت  :اثٌاء المراءة لد حشعري بكثرة الوِام ّلكي ّلج الخطبٍك سٍكْى أسرع
ّأسِل هوا حخخٍلٍي ..
 ..وقت الفرز ٌحتوي على ثالث أقسام ( للتصدق – للتخلص – لالحتفاظ )
ٌجب تحدٌد اماكن معٌنه لكل قسم (جهة او بقعه معٌنه فً أرض الغرفة – سالل
معٌنه لكل قسم او كٌس ورقً .والخ ).المهم تعٌٌن منطقة محدده لسرعة الفرز
والترتٌب

وقت العمل فقط ساعة واحده  ..بعد انتهاء الساعة ٌتم التوقف  .والعودة للعمل الٌوم
التالً  ...لتقلٌل الضغط والملل وتشجٌعك للتركٌز على المهمة  ..ومرونة للٌوم
لباقً مهامك االخرى  .ولكن إذا لدٌك وقت و أردت المتابعة فتابعً
مالذي ٌجب التخلص منه ؟ أي منتج او لبس اوغرض لم ٌتم استهالكه منذ أشهر ..
الن الواقع هو اذا أحببنا هذا الغرض او كانت هناك رغبه له سوف ٌتم استهالكه ولو
قلٌل خالل هذه المدة  ..فعدم استخدامه او التوقف من استخدامه دلٌل لتخلص منه
...
ولكن لو انت من االشخاص الذٌن ٌصعب علٌهم التخلص  ..ضعً كل المنتجات
والمالبس فً صندوق واحتفظً فٌه تحت السرٌر او مستودع  ..وبعد عدة أشهر اذا
لم تستخدمً المنتجات او المالبس او بعضها تخلصً منها فورا

التسرٌحة وجانب السرٌر  :دوالٌب وأسطح التسرٌحة و جانب السرٌر  ..أجعلٌها
قلٌلة األغراض قدر المستطاع  ..سوف تالحظً راحه نفسٌه عجٌبة  ..بسبب ارتباط
الزحمة وكثرت االغراض بالتوتر والضغط  ..والعكس صحٌح قلة االغراض تساعد
على الراحة  ..مثال  -أسلوب العرض لمحالت الغالٌة والرخٌصة
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تنظٌم غرفتك الستقبال رمضان
الخعلٍواث الخالٍت حعخبر األساس لخوٍز الٌظام عي بالً األًظوت ...
هالحظت  :اثٌاء المراءة لد حشعري بكثرة الوِام ّلكي ّلج الخطبٍك سٍكْى أسرع
ّأسِل هوا حخخٍلٍي ..
لتطبٌقه لباقً الغرف فً منزل أذا كنتً مسؤولة عن منزل بشكل كامل  ..طبقً
نفس الفكرة لغرفة النوم وهً كاالتً :

تحدٌد كل المناطق بالغرفة – جمٌعها صغٌره او كبٌره –مثال بالمطبخ هنالك عدة
مناطق (دوالٌب سفلٌة – علوٌه – زبالة – مغسلة – أسطح – فرن –ثالجة –فرٌزر –
جدران – نافذة –ستارة –مكٌف – أرضٌة – باب –طاولة ) وهكذا تحدٌد دقٌق
تخصٌص ٌوم لكل منطقة لمده ساعه
الصدقة البد أن تكون بجودة ممتازة تقبلٌنها لنفسك لو تم اهدائها لك الن الصدقة
هلل اوال ..
تقلٌل االغراض الموجودة بالغرفة قدر المستطاع  ..أجعلً كل ماهو موجود حولك
فً الغرفة هو شً تستخدمٌنه االن ! اذا لم تستخدمٌه تخلصً منه او تصدقً او
أحتفظً فٌه فً مكان ما للتخزٌن
هذه التنظٌف والفرز ٌعتبر عمٌق ولٌس ٌومً ابداا  :هذا التنظٌف ٌسهل باقً السنه
او الست الشهور القادمة بإذن هللا من ناحٌه الترتٌب والتنظٌف السرٌع
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