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Esse material foi desenvolvido pra funcionar
como um guia, um GPS que vai te mostrar
qual direção seguir quando alguma parte
da sua casa estiver dando muito trabalho

pra arrumar no dia a dia. 

Cada um dos conceitos listados nas
próximas  páginas foram muito
importantes para que eu alcançasse
uma vida mais organizada anos atrás,
antes mesmo de eu me tornar uma
Personal Organizer. 

Depois que eu me capacitei como P.O.,
cada uma das informações presentes

aqui foram sendo validadas pela minha
experiência  profissional e se mostraram

ainda mais relevantes.

Neste ebook você vai encontrar as
informações mais relevantes para
organizar qualquer coisa! 

E aí, pessoa que tá do outro lado da tela, tudo
bem?

Parabéns por ter adquirido este ebook!



Só que, para fazer brotar energia, tempo
e dinheiro em um dia que parece usar
cada minuto das 24 horas disponíveis,

nós precisamos fazer escolhas.

Organizar sua casa é uma ótima escolha
e, nas próximas páginas, eu vou te

mostrar como fazer isso pode ser fácil te
apresentando 

4 CONCEITOS e 6 DICAS PRÁTICAS. 

VAMOS LÁ?

Mas, antes de eu te explicar os
conceitos que vão te ajudar a

organizar qualquer coisa, preciso te
contar porquê você precisa deles.

Meu foco com todo o conteúdo que eu
produzo para você é te ajudar a focar ao
máximo sua energia, seu tempo e seu

dinheiro naquilo que é importante pra você,
seja o que for que isso seja.



Se quando eu uso palavras como 
DESAPEGO, DESTRALHE, DESCARTE

você sente um leve desconforto, não se preocupe,
você não está sozinho.

A dificuldade em desapegar não está em não
conseguir se livrar das coisas mas, sim, em

conseguir distinguir o que a gente realmente não
precisa mais do que, para nós, é muito importante

manter.  

Então, para conseguir desapegar, a gente precisa
de um método que nos faça sentir que estamos

fazendo as escolhas certas sobre o que manter e o
que mandar embora.

Cada pessoa que eu atendi como Personal
Organizer e a minha experiência exercitando o

minimalismo na minha própria casa me fez chegar
a uma método que se mostrou bem efetivo e que

eu vou compartilhar com você agora. 

Conceito nº 1 
Não se organiza tralha.
Primeiro, desapegue

PREPARADO PARA APRENDER MEU MÉTODO
DE DESAPEGO E CONSEGUIR DISTINGUIR O

"IMPORTANTE" DA "TRALHA"?



Este método é constituido de 4 passos
simples que vão te dar uma

visualização bem clara de tudo o que
você tem e te ajudar a tomar decisões
melhores sobre o que merece lugar na

sua casa e o que precisa ir embora.

IMPORTANTE: este método foi
desenvolvido para ser aplicado em

uma categoria de itens por vez.
Escolha uma e trabalhe nela até

terminar os 4 passos.

Esqueça a forma como você
costumava selecionar as coisas que
iriam ser doadas ou jogadas fora até
hoje e bora para a próxima página.

Método de desapego MB 



Seja específico e escolha apenas 1 categoria de
itens. Para cada uma delas, aplique o método
até o fim e só então vá para a próxima categoria.

Pode parecer demorado mas na verdade é
muito rápido. A explicação dos passos aqui  vai
levar mais tempo do que a execução deles aí.

Então, seja específico a ponto de escolher 
 apenas as calças ou apenas as camisetas de
manga curta ou apenas os livros. 

Passo 1 - Categorize

Vamos escolher os livros?
 
Então, percorra sua casa
inteira, verifique os
armários e o fundo do
guarda roupas e traga
todos os seus livros para o
mesmo lugar, que pode
ser a sua cama



Passo 2 - Selecione os favoritos

Do que eu mais gosto?
O que está em melhor estado? 
O que eu uso bastante?
O que eu tenho apenas um?

O que você tem certeza que vai ficar? 

Hmmm, você não tem certeza do que é
certeza?
Então, use o checklist abaixo usando cada
pergunta como critério de eliminação:

Dica preciosa: sempre siga esse checklist na
ordem que foi proposta. Começar de baixo para
cima pode te fazer cometer o erro de manter
um objeto que você não gosta tanto e que você
mal usa simplesmente porque só tem um. 

No exemplo dos livros, não se sinta mal por
desapegar dos que são bons e/ou estão em
ótimo estado, mas você nunca leu ou então

acredita que não vai ler novamente.



Passo 3 - Identifique os rejeitados

Do que eu não gosto mais?
O que está em mau estado? 
O que eu nunca uso, por mais que eu tente?
O que eu tenho uma quantidade maior do
que eu realmente uso?

O que você tem certeza que deve ir embora? 
Essa também é uma resposta difícil, né?

Vou usar um checklist pra te ajudar mais uma
vez: 

E o que fazer com os rejeitados? Você pode dar
4 destinos diferentes para eles:

1 - Jogue fora o que estiver em péssimo estado;
2 - Venda o que estiver em ótimo estado;
3 - Doe para uma instituição de caridade;
4 - Presenteie alguém. Se está em bom estado
e você não quer mais, mas lembrou de alguém
que iria gostar de ficar com esse item, doe para
essa pessoa



Passo 4 - Trabalhe com o que
sobrou

Você separou os favoritos e eliminou os
rejeitados. E o que não é favorito mas também
não foi rejeitado?

Bem, tenho certeza de que você teve um bom
motivo para manter cada uma dessas coisas e,
já que você escolheu mantê-las, elas serão
organizadas no seu espaço, junto com os
favoritos.

Da próxima vez que você sentir que está na
hora de fazer um novo processo de desapego
para essa categoria, preste atenção nessas
coisas que não eram favoritas no último
desapego mas você manteve mesmo assim.

De lá pra cá, "O QUE SOBROU" pode ter se
transformado em "FAVORITO" ou "REJEITADO". 

Seguir os 4 passos para cada categoria de
coisas que você tem e observar essa

transformação das coisas para FAVORITOS ou
REJEITADOS é o que vai aprimorar sua

capacidade de identificar o que vai do que fica.



Pense nos espaços em 3 dimensões: largura,
profundidade e altura.

A gente costuma planejarapenas o uso das
superfícies e acabamos esquecendo do espaço
que vai sobrar na altura, talvez por receio de
empilhar coisas demais e acabar deixando o
móvel com uma aparência desleixada e
bagunçada.
 
Mas usar toda a profundidade de uma gaveta
ou toda a altura da prateleira de um armário
pode ser uma ótima solução para otimizar o uso
de cada espaço.

Você só precisa escolher os objetos adequados
para cada espaço considerando o volume que
eles ocupam. Organize sua casa como se
estivesse montando um quebra-cabeças.

Se a sua única opção são armários com
prateleiras muito altas, os produtos
organizadores podem ajudar a aproveitar a
altura desse espaço de uma forma acessível e
garantindo uma boa visualização de tudo o que
tem nele. 

Conceito nº 2 
Exercite sua visão tridimensional 



Cada item que você tem precisa de um
lugarzinho só dela, que não vai ser ocupado por
mais nada enquanto o item “dono da casa”
estiver fora. 

Esse espaço pode ser identificado com uma
etiqueta, caso seja necessário, para que todas as
pessoas que moram com você se acostumem
com o lugar das coisas. 

Identificar o lugar de cada coisa também ajuda
bastante a organizar coisas pequenas ou uma
série de caixinhas ou gavetinhas que poderiam
ser facilmente confundidas.

Identificar com cores, imagens ou adesivos vai
ajudar, em especial, as pessoas pequenas.

Conceito nº 3 
Um lugar para cada coisa 
e cada coisa no seu lugar

As crianças vão
aprender desde
cedo a participar da
organização da casa
de um jeito simples
e natural.



ARRUMAR é colocar as coisas de volta no
seu devido lugar.

Conceito nº 4 
Arrumar é diferente de

organizar

ORGANIZAR é responder 3 perguntas chave
e fazer com que as respostas se adequem
umas as outras.  

Pergunta nº 1: 
depois do processo de descarte, qual o
volume de itens que precisa ser
organizado?

Pergunta nº 2: 
quanto espaço você tem disponível para
organizar esses itens?

Pergunta nº 3: 
como é a rotina dos moradores da
casa?

Organizar é estudar o espaço para que ele
seja aproveitado da melhor forma possível
levando em consideração a frequência de

uso de cada coisa. 



Um processo de organização
eficaz usa os 4 conceitos, olha só

↓
Você começa o processo escolhendo qual
espaço vai ser organizado hoje.

Então, tira tudo do lugar e aplica o conceito nº 1,
o DESAPEGO.

Em seguida, aplica o conceito nº 2 e verifica o
espaço disponível, observando como você pode
aproveita-lo bem tridimensionalmente. 

Logo depois, usa o conceito nº 3 para definir um
lugar para cada item que precisa ser organizado
de forma que seja fácil e intuitivo  colocar cada
coisa de volta quando você não estiver usando
mais.

E para finalizar, aplica o que aprendeu no
conceito nº 4 de 2 formas: 

1- levando em consideração tanto a quantidade
de itens e o espaço mas, também, a frequência
que cada coisa será usada, ou seja,
ORGANIZANDO; 
2- e, no dia a dia, colocando tudo de volta no seu
devido lugar, ou seja, ARRUMANDO.



Existem alguns objetos que não tem uma
utilidade especifíca mas tem um grande valor
sentimental. 
Seja porque ganhamos de alguém que
amamos ou porque é uma lembrança de um
momento especial, esses objetos ocupam um
lugar no nosso coração. 

Então, por que será que nós os deixamos
guardados fora da vista? 

A dica aqui é decorar sua casa da forma mais
interessante e bonita que existe: com aquilo que
faz feliz e te faz sentir gratidão por tudo o que
você já viveu.

Então, faça um processo de desapego para os
objetos que tem valor sentimental também e
exponha o máximo que você conseguir pela

casa. Tenho certeza que essa pequena
mudança na decoração vai te trazer boas

lembranças, além de ótimas histórias para
contar para as visitas! 

Agora, um conceito BÔNUS!
Tire os objetos sentimentais de 

 dentro do baú e use para
decorar sua casa



Captou a ideia dos 4 conceitos e
já está pensando em como pode

usar aquelas lembranças tão
especiais que você tem

guardadas na decoração da casa?

Show!

Mas, se foi muita informação pra
digerir, não tem problema! 

Volte e releia os conceitos quantas
vezes for necessário. 

Agora, vou te dar 6 dicas muito 
 úteis - e fáceis de colocar em

prática - para te ajudar na hora de
aplicar cada conceito 



3. Quando você precisar ir de um
cômodo da casa para outro, verifique se
tem alguma coisa que precisa ser
colocada de volta no lugar e leve ela
com você. 
Vai do quarto para a cozinha?
Aproveite para levar a xícara de café
para a pia. 

2. Crie uma coisinha chamada "caixa de
entrada" que pode ser um cesto, uma
caixa sem a tampa ou uma bandeja. 
Esse pequeno organizador vai impedir
que a bagunça se espalhe pela casa
quando você chega  da rua com as
mãos e os bolsos cheios; 

6 dicas práticas para aplicar 
hoje mesmo

1. Exercite o desapego começando
pelos objetos que estão quebrados ou
que não funcionam mais;



5. Na limpeza do dia a dia, foque nos
Hotspots!
Hotspot é um termo usado no Fly
lady para especifica aqueles lugares
onde a bagunça se instala
naturalmente como a mesa da cozinha
ou a mesa do computador. Aquelas
superfícies onde a gente costuma
"colocar ali e depois ver onde guarda".
Então, dê uma atenção especial a esses
locais;

6. Nunca tire tantas coisas do lugar de
forma que você não consiga guardar
de volta em até 1 hora. Essa estimativa
vai te ajudar a ficar mais motivado a
terminar a tarefa, afinal, vai levar
apenas 1 hora para acabar. 

6 dicas práticas para aplicar 
hoje mesmo

4. Diminua o uso da agenda e dos
lembretes ficando atento a quanto
tempo uma atividade vai tomar.
Se alguma coisa leva até 3 minutos pra
ser feita, não anote e não agende para
fazer depois. Faça agora.



Eu já mencionei isso lá em cima, mas vale a
pena reforçar.

 
Seja criterioso na hora de comprar produtos

organizadores.
Caixas, cestos, organizadores de acrílico para
maquiagens, organizadores de veludo para

relógios e jóias...existe uma infinidade de
opções disponíveis para compra hoje em dia,

de todas as cores e estilos, e todas elas
chamam a atenção pela beleza e qualidade. 

Então, é com muito carinho pela a sua vida
financeira e o com um compromisso firmado

em fazer sua casa ficar livre de tralhas que
digo:

DICA BÔNUS

Nunca, jamais, sob
nenhuma

circunstância,
compre um produto

organizador sem
antes saber muito
bem O QUÊ ele vai

organizar. 



Uma caixa pequena e sem tampa;
Um cesto; 
Uma bandeja.  

1.  Vasculhe a sua casa em busca de uma das
opções abaixo

2.  Agora, escolha uma superfície  esteja 
 próxima a porta de entrada da sua casa e
coloque esse organizador que você acabou
de criar. 

Prontinho! 

Tudo o que você precisa antes de sair 
 de casa juntinho à prova de bagunça. 

Agora é a hora de sentir,
na prática, o impacto

positivo que uma
pequena mudança pode

fazer no seu dia a dia.

Vamos aplicar o item 2 e criar sua CAIXA DE
ENTRADA com apenas 2 passos!

Mãos à 
obra!



Você terminou sua leitura e já sabe
quais conceitos precisa conhecer

para organizar qualquer coisa

Esse ebook foi apenas 1 dos diversos
conteúdos gratuitos que estão

disponíveis no meu site e nas redes
sociais.

Se você quiser continuar nessa
jornada de vida mais simples e

organizada, 
vá para a próxima página 

e descobra como acessar esses
demais conteúdos! 

É isso aí, parabéns! 



Apenas uma pessoa
que escolheu viver
um dia de cada vez e
está aprendendo a
dar mais significado
para cada um deles

Mila Bueno
Criadora de conteúdo digital 

Vamos manter contato?

Clique aqui para acessar o
site milabueno.com e ter

acesso a muito mais
conteúdos gratuitos!

ou me seguir nas redes
sociais 

https://milabueno.com/contact/
https://milabueno.com/contact/
https://milabueno.com/contact/
https://milabueno.com/contact/

