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Wyznania nowoczesnej zakupoholiczki... 
 

Jak miło czasem usiąść na swojej kanapie i porozmyślać o tym co było kiedyś, co się 
robiło 10 lat temu, o czym się marzyło, ale jeszcze milej jest uświadomić sobie, że 
ma się to wszystko dzisiaj. Czasem się zastanawiam czy się zmieniłam przez ten 
czas, może dojrzałam a może dalej jestem tą samą szaloną optymistką? 

Z pewnością jest jedna rzecz, która się nie zmieniła we mnie..miłość do 
zakupów 

Tak, nie da się ukryć: zakupy, nowe ciuchy, moda od zawsze były, i nadal są, 
moją pasją! Pamiętam jak uwielbiam spacery po centrach handlowych, a raczej 
wielkie rajdy, w końcu to sport wyczynowy  mężczyzna. Jednak teraz po ciężkim 
dniu w pracy, i tylu rzeczach do zrobienia w domu: opieka nad dziećmi i mężem, 
gotowanie, sprzątanie, pranie no i na spanie też trzeba kiedyś znaleźć czas, chęć na 
pójście do galerii na zakupy jest naprawdę mała..dlatego nie wyobrażam sobie życia 
bez mojej garderoby! Jest w niej dosłownie wszystko. Jest idealnie dopasowana do 
mojej sypialni, zajmuje zadziwiająco mało miejsca, ale jak się ją otworzy to aż trudno 
uwierzyć ile jest w stanie pomieścić. Jej najważniejszym elementem jest panel 
połączony z komputerem i internetem, dzięki któremu ta szafa może wszystko! Panel 
jest oczywiście dotykowy, podzielony na kilka sektorów: buty, torebki, sukienki, 
spodnie, bluzki a każdy sektor ma swoją podkategorię np. suknie – wieczorowe, 
letnie, itd. Wystarczy dotknąć jeden sektor i już przede mną pojawiają się wieszaki z 
ubraniami. Nie trzeba przebijać się przez cały bałagan i wszystkie ubrania by znaleźć 
te odpowiednie  

Jednak to nie wszystko… ta garderoba posiada lustro (oczywiście też 
sterowane panelem..), w którym widzę siebie w ubraniu bez konieczności go 
zakładania! Mogę dobierać dodatki i ubrania w nieskończoność, bez marnowania 
czasu na przebieranie się i przymierzanie tego wszystkiego. No i nie mogę pominąć 
mojej ulubionej funkcji: dzięki panelowi i specjalnym okularom mogę wybrać się na 
zakupy bez ruszania się z domu. Wystarczy wpisać na panelu nazwę centrum 
handlowego i już przez okulary widzę jakie sklepy są i co mogę w nich kupić! Zakupy 
jeszcze nigdy nie były takie proste i co najważniejsze, mogę je robić o każdej porze 
dnia i w każdym miejscu na świecie bez wychodzenia z domu i bez stania w 
kolejkach. No i ubrania zawsze są dostępne w moim rozmiarze. Z pewnością nasuwa 
się pytanie, ale w jaki sposób się kupuje te ubrania? Nic prostszego, na samym 
początku tuż po dokonaniu montażu garderoby w mojej sypialni zakładasz swoje 
konto internetowe, w którym podane są moje dane i numer konta bankowego. Można 
by się popukać w głowę i powiedzieć, że przecież wtedy każdy może wejść do 
garderoby i kupić sobie co chce, ale jest mały haczyk..żeby wejść w funkcję zakupy 
trzeba się po pierwsze zalogować, czyli podać login i hasło ale także jest skanowanie 
odcisków palców, tak więc nikt poza mną nie ma dostępu do mojego rachunku i tylko 
ja mogę wydawać swoje pieniądze podczas wirtualnych zakupów Co prawda na 
kupione ubrania czeka się tydzień ale i tak jaka oszczędność czasu! Aż trudno jest i 
wyobrazić sobie jak ja sobie radziłam te 10 lat temu..od zawsze marzyłam o takiej 
garderobie i proszę bardzo – mam ją. 

Ale jest jeszcze jedna rzecz o której marzę: własny trener i sala do ćwiczeń, 
ale skoro ktoś wymyślił taką szafę to już na pewno niedługo i to będę miała u siebie 
w domu! Tylko wyobraźmy sobie: własna sala do ćwiczeń… też sterowana panelem 
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z dostępnymi funkcjami: pilates, joga, bieganie, siłownia… klikasz i pojawia się przed 
Tobą sprzęt do ćwiczeń i Twój własny wirtualny trener lub instruktor... 

Myślę, że każda kobieta marzy o czymś takim. Wszystko na wyciągnięcie 
dłoni, bez wychodzenia z domu. Wystarczy panel i małe okularki, dzięki którym 
można mieć wymarzone ubrania i wysportowaną sylwetkę, albo chwilę relaksu – 
tylko dla siebie. Zamknąć się we własnej garderobie lub sali do ćwiczeń z dala od 
życia domowego, stresu, obowiązków... chwila wytchnienia we własnym domu… 
ach…czego to nie wymyślą by życie było przyjemniejsze  
 


