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Annan Information
Det är viktigt att kontrollera detta för att se till att det inte smuler eller korroderar. Ny Dyson
som skickas på Internet, galen Henry Hoover-picknick går viral. Jag kommer att vara på
strävan att få det exakta namnet att sätta på detta inlägg. Det gör mig galen att använda en
matsked av något och sedan få det att sitta. Du kan studera från riktiga rum och se hur hennes
organisationsteknik fungerar på ett typiskt hushåll. Själva processen med rengöring blir en
ödmjuk handling att ta ansvar för att skapa öppen, tom rymd, för att nytt liv ska komma in.

Om den brännande känslan av skam du upplever att tänka på just nu är det inte tillräckligt
med motivation att försöka svensk dödsrengöring är ingenting.
Och kom ihåg ... även om din budget är för stram för att använda städservice regelbundet,
kommer en noggrann städning ett par gånger om året att hjälpa till att hålla ditt hem mycket
enklare. Jag vill påpeka att hur du vikar olika saker bör anpassas till var den lagras. Gentle Art
of Swedish Death Cleaning är hennes första bok. Jag tänkte för länge sedan att jag inte skulle
göra med mina barn vad jag visste var i butik för oss. Varje kapitel berör en annan sektion av
huset och du kommer att flytta genom dessa områden utan uppsatt schema. Ibland är det
genom nyårsbeslut för hemorganisation eller genom årlig vårrengöring. Det innebär att vi
omorganiserar samma saker om och om igen, bara på olika ställen. Vi ber att du rapporterar
innehåll som du trovärdigt tror att bryter mot ovanstående regler genom att klicka på länken
Flagga bredvid den förekommande kommentaren eller genom att fylla i detta formulär. Han
producerade många tillfälliga ritningar på underpass och brostöd i offentliga utrymmen men
ändrade inte dessa permanent på det sätt som graffiti artister brukar göra.
Alla har olika lagringsbehov oavsett om de är överflödiga skor, konsttillbehör eller låda med
videospel. Jag har läst så många artiklar och andra böcker både före och efter och han var en
av de tydligaste och mest givna. Fru Magnusson låter lite för mycket som min egen mormor
för att jag ska vara bekväm med. Och en oförutsedd fördel med hennes bok är att det kan få
dig att känna dig bara en nyans mer bekväm med tanken på din eventuella nedgång. Det här
avsnittet handlar om att lagra de saker du bestämmer dig för att hålla med respekt, på bästa sätt
att se och uppskatta dem. Och om det finns en bok som kan hjälpa dig att utveckla den
organisatoriska livsstilen är det The Clean of Art. Och om du har pack-rått tendenser,
överväga att anställa en organiserande professionell eller se en terapeut som specialiserar sig
på hamstra. (Du hittar några bra förslag i den här artikeln av PT blogger Dr Alice Boyes.).
Foldat på det här sättet, kläderna ser ut som stof origami, redo att linja dina lådor i snygga
rader. Vem vet, några år längs linjen kan ditt ursprungliga konstverk till och med sälja för
miljontals, men det skulle allt för ingenting om arbetet inte är det bästa stället. Bungabhlas
trädgård, vid Hyde Road i Dalkey, kommer till sin egen vid denna tid på året. Tack! För mer
information, läs mina upplysningar.) Boken är baserad på den svenska dödsrengöringen (även
om man redan har talat om ämnet, har flera svenska kommentatorer inte vetat om det, så
kanske det är mer av en regional praxis). För att förhindra att detta händer uppmuntrar hon dig
att bättre respektera föremålen för användningen de ger dig. Många har svårt att släppa ut inte
bara saker, men dåliga jobb, relationer etc. Men Kondo är helt genomskinlig att hennes
intresse för att städa inte stammar från de hälsosamma ställena. Månsken tränger in i poolens
djup, men inget spår kvar i vattnet. Hundratals ikoniska byggnader och landmärken är
inställda att gå.
Vi älskar utomstående som berättar för oss hur man bor mindre bruttoförluster, och beviset är
i den sista rengöringsdansen som tog våra hem med reducerande storm: Japanska
minimalistiska Marie Kondo, vars livsförändrande magi att riva upp frågade oss att överväga
om de många onödiga föremål vi fortsätter att gnista glädje eller få oss att känna sig levande.
Om du inte kan se det lätt, eller ha ytterligare frågor, vänligen kontakta mig igen, och låt oss få
dessa väggar spic-and span. Men ännu viktigare lär du dig att älska det utrymme du befinner
dig i. Som tur skulle ha det, kan jag plocka ett schampo och balsam från Joe's hög med nio
små hotellbadkar freebies. Men ungefär en tredjedel av boken spenderades upprepa sig själv
och när det inte gjorde det. Det var bara konstigt för mig. Nu måste jag bestämma huruvida jag

ska behålla den här boken: Gnider den glädje. En fullständig avvecklingssession, snarare än att
sortera och lagra saker halvvägs, behövs för att ändra din tankegång. (För att fortsätta GTDanalogi, är det som den första massiva hjärndumpen och pappersdebiteringstiden Allen
beskriver i sin bok.) Avsluta kasta först. Om inte, släng dem. Den sanna arten av svensk
dödsrengöring, boken om ämnet från okogeneriska Margaret Magnusson (ut i januari 2018)
sätter Kondos fråga på ett annat sätt: Gör de saker vi fortsätter gnista inte glädje, men skam.
Har du tänkt på din förestående död nyligen? De saker som kommer in i våra liv har sitt
definierade syfte.
Jag återupplever minnen, som inte kastas bort (och varför den sista kategorin är mest
tidskrävande). Från kläder och böcker till saker kan du bara inte bli av med saker som bara är
viktiga för dig. Den milda arten av svensk dödsrengöring erbjuder oumbärligt råd om frågor
du oundvikligen kommer att möta när du sorterar genom en livstid av objekt: Hur handlar du
med dina hemligheter. Släng inte bara kläder på en stol om de kan bäras en gång till innan
tvättdag hängs. Men för verkligt andligt arbete i inre och yttre världar, för att ge det gudomliga
utrymme, för att återvända till det heliga, behöver vi utöva en viss rening i våra dagliga liv.
Story highlights Att skapa en lugn köksmiljö kan hjälpa människor att skära på
spänningsutlösare som att äta överallt. Håll bänkskivorna klara och kasta mat som passerar sin
främsta professionella arrangör Marie Kondo har tydligen tagit över världen - eller åtminstone
skåpet till någon du känner till - i det senaste året. Om arbetet inte är inramat på rätt sätt eller
materialet är av dålig kvalitet kan det uppstå irreparabel skada på ditt konstverk. Varför är
kvinnorna clamoring att få på sin 3-månaders väntelista för att spendera 6 månader rensning,
så att deras liv äntligen kan börja då. Om du har några bra saker alls, kommer de förmodligen
att argumentera över det. Att göra det påminner mig om mottot på Peter Bailys kontorsmur i
filmen. Det är ett underbart liv: "Allt du kan ta med dig är det du har gett bort." Läs mer.
Jag gräver inte Oprah, men åtminstone fick hon folk att prata om obehagliga ämnen som
sexuella övergrepp och rasism bland annat. Det här är några av de saker du frågar under
dostadning, eller den svenska dödsrengöringen, den nya declutteringstekniken som lovar att
befria ditt liv från externa föremål. Vi var ungefär som The Odd Couple, med mig att spela
den delen av slobby Oscar Madison och min vän tar på sig rollen som snyggt freak Felix
Ungar, minus den irriterande neurotiken. Detta förhindrar bildning av rost, men
aluminiumfästen kan lossna med tiden. Inte alla kläder har kommit till dig för att bli slitna. Att
kontrollera dessa glaspaneler kräver endast en visuell inspektion och vinklar försiktigt.
Författaren Kristi Dominguez delar sina råd efter många års skrivning om städning och
heminredning på många populära bloggar. Tack för att du stoppat av Melissa och jag
uppskattar komplimangen :). Lätta klädskåp: Prisvärda lagringslösningar för alla erbjuder
några väldigt kreativa väggmonterade hyllor och fina stallfack som alla är gjorda för
garderober. Kökspisar, mudrooms och master sovrum har alla garderober som bara väntar på
att användas. Hennes dotter frågar om hennes mamma skulle hjälpa henne att börja döda
rengöring.
80-något konstnärsbok, The Gentle Art of Swedish Death Cleaning, kommer att släppas i USA
i januari och utspelar sig den något sjukliga processen som redan är vanlig i sitt hemland.
Använd varmt vatten för att skölja av ättika från glasrullet. Se mer Decluttering gjort enkelt 101 saker att bli av med utan ånger Organiseringsidéer Organiserar Böcker Clutter
Organisation Avgörande Idéer Arrangera Declutter Böcker Hur Avgör Arrangera Rumstädning
Rum Framåt 101 objekt att bli av med utan ånger - declutter idag. Hur mycket dessa kramord
är en del av den skandinaviska kulturen är diskutabelt, men dostadning är det nya fenomenet

som skisseras i Margareta Magnusson's Gentle Art of Swedish Death Cleaning. Tack för att du
stannade och jag hoppas att du besöker ofta. Jag kommer att behöva vänner att föra dessa
saker till min begravning.
Rör om att blanda. 3 Doppa in en svamp i den hemlagade rengöringslösningen, vrid ut den
och tvätta väggarna från botten uppåt. Jag är glad att städa och rena efter att jag har handlat
professionellt ansvar, läs till mina barn, springa, läs böckerna jag är intresserad av (inklusive
den här!) Etc. Jag lade allt silver i lådor och lovade att återvända till dem när jag hade avslutat
jobbet i handen. När glädjen i det gåva givande ögonblicket är genom, kan du donera gåvan
utan skuld. Två pennor ??? egentligen vem kan köra ett hushåll på 2 pennor. Det kan vara,
men jag sparkar bara 10 böcker ur min samling. Hennes första solutställning hölls i Göteborg
1979. Men om vi ska öva andlig ekologi, om vi ska inkludera den andliga i vår ekologiska
medvetenhet, måste vi öka medvetenheten om allt skräp som vi lämnar efter. De mer
konservativa, knäppta komfortkläderna i hennes liv i sitt sista kapitel.
Fox News hänvisar till det som den "nya morbid decluttering trenden." Men de tar det fel. Om
du inte är enlivened på något sätt av det, så måste det gå. Är dina hårt arbetande strumpor
verkligen glada över att bli ballad upp. För det andra, en gång bara dina mest glädjande
tillhörigheter kvar, sätta varje objekt på ett ställe där det är synligt, tillgängligt och lätt att ta tag
i och sedan lägga tillbaka. Insåg att gravitationskammarväggar kunde erbjuda de största
projektionsytorna, Dauven samarbetade med tillverkaren av rengöringsutrustning Karcher. Jag
upptäckte snart att det var inte så mycket tid eller ansträngning att hålla saker rena. Den
japanska filosofin om enkelhet är en världsuppfattning som har rötter i zen och buddhistiska
traditioner, och det är en som också har en stark inverkan på västerländsk minimalism. Det är
som Marie Kondo, men med en förkroppslig uppfattning om den här dödliga existensens
överdrivenhet och meningslöshet. New York är den största tre dagar staden på jorden. När.
Skivor av tyg som aldrig skulle leva som filtarna de var avsedda att bli.

