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Eis, para sua avalia<;:ao, 20 princfpios basicos para
manter a propria vida organizada:
01. Ambiente: No ambiente organizado, 0 que esta fora
do lugar salta aos olhos.
02. Ano: Se voce e organizado, provavelmente termina 0
ana com objetivos cumpridos.
03. Anota<;:oes: Organiza<;:ao exige papel e caneta.
04. Arruma<;:oes: Organizar-se nao e fazer arruma<;:oes,
de vez em quando. E manter-se livre de bagun<;:a,
sempre.
05. Blablabla: A pessoa dispersiva, em geral, fala mais, e
tem menos a dizer. Nao se preocupa em tomar 0 tempo
dos outros com blablabla.
06. Celular: A pessoa organizada utiliza mais a secretaria
eletr6nica. Conclusao: quem e viciado em atender ao
celular perde tempo precioso, improdutivo.
07. Compras: Fazer a lista de compras, ter valor limite
fixe para gastar, e dias certos para ir ao supermercado, e
maneira de economizartempo e dinheiro.
08. Defini<;:ao: Organiza<;:aoe um lugar para cada coisa e
uma coisa para cada lugar.
09. Desculpa: A expressao "bagun<;:a organizada". e
muito utilizada como desculpa furada, para a pessoa
manter a indisciplina na propria vida.
10. Esquecimento: Quem desorganiza, perde. Todo
esquecimento indica desorganiza<;ao.
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11. Estresse: Quem organiza, desestressa-se.

12. Hoje: Nao vale deixar para amanha 0 que precisa ser
feitohoje.
13. Impontualidade: Toda pessoa impontual desorgani
zada; agenda compromissos apertados e chega atrasa
da.
14. Louc;a: A filosofia da pessoa organizada e a mesma
de lavar a louc;a logo apes a refeic;ao.
15. Metas: Organizac;ao tambem. e cumprir as metas
diarias 0 quanta antes, sem empurrar com a barriga.
16. Nunca: Nao vale fazer hoje 0 que nao precisa ser
feito nunca.
17. Objetos: Quem e desorganizado demora mais para
encontrar os objetos.
18. Promessa: E mais educado nao prometer, do que
prometere nao cumprir.
19. Rotinas: As rotinas fazem bem para a criatividade.
Quem nao gosta de rotina, em geral e desorganizado.
20. Sacrificio: Para comec;ar a se organizar nao e
necessario imenso sacrificio. Importa, sim, sacrificar 0
secundario, deixar para la 0 que nao presta.
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