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Az otthonszervezésről és az előnyökről - miért fogj bele?

Mi jut eszedbe az otthonszervezésről? Az egyszerűsítésről? Az otthonszervezés 

nem egy egyszerű rendrakási folyamat. Sokkal több annál. Egy letisztult, 

rendezett otthon kihat a gondolatainkra és ezáltal az egész életünkre is. Ha 

azokra a dolgokra fókuszálunk, amelyek örömteli élmény nyújtanak számunkra, 

mi is boldogabbak leszünk. Az otthonszervezés egy eszköz, hogy képes legyél 

élvezni a jelen pillanatát, kikapcsolódni otthon és a gondolataid közt. 

Egy rendszerezett otthonban sokkal több időd van azzal foglalkozni, amivel 

igazán szeretnél: a családoddal, a munkáddal vagy éppen a hobbiddal. Ez 

egyfajta szabadsággal is jár. Nem kell a tárgyak keresésére pazarolni az 

energiádat, hiszen mindennek megvan a helye és csukott szemmel is tudod, 

hogy hova kell nyúlni egy-egy eszközért. Ha tudatosan építjük ki, hogy mi 

vegyen minket körül, akkor a tárgyaink nem a múltunkhoz kötnek minket 

elsősorban, hanem segítenek a céljaink elérésében. 

A tárgyak, amikkel rendelkezünk, amelyeket összegyűjtöttünk, sokszor gúzsba 

kötnek minket. Mondok egy példát, hogy könnyen érthetővé váljon a valódi 

jelentése ennek a mondatnak. Ha valaki egy holnapra szóló repülőjegyet adna a 

kezedbe és örökre elutazhatnátok egy távoli szigetre, izgalmakkal teli életet élni, 

képes lennél a fontos dolgaidat egy bőröndbe bepakolni és hátrahagyni minden 

mást? Vagy fogadnál egy költöztető céget, esetleg megpróbálnád eladni az 

otthonodat? Vagy akkora energiabefektetés lenne, hogy nem utaznál el egy évre 

sem, nemhogy örökre? 

Ha most fejtörést okoz neked, hogy mennyi mindent kellene tenned ahhoz, hogy 

valóban el tudj költözni külföldre, akkor nem vagy egyedül. Az évek során annyi 

tárgyat halmoztunk fel magunk körül, hogy néha úgy érezheted: nem te birtoklod 

őket, hanem már-már ők téged. 

Amint elkezdesz jobban foglalkozni az otthonoddal és a téged körülvevő 

tárgyakkal, egyre több minden megváltozik: tudatosabbak és fókuszáltabb leszel. 

Képes leszel felismerni, hogy mi az, ami fontos, ami hozzáadott értéket képvisel 

és képes leszel elengedni mindazt, ami csak hátráltat. Az élet túl rövid ahhoz, 

hogy megtartsuk azokat a dolgokat az otthonunkban, amelyek csak frusztrálnak, 

nem? 
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Az otthonszervezésről és az előnyökről - miért fogj bele?

           Legyél őszinte magadhoz: kérdezd meg magadtól, hogy miért őrzöl meg 

              egy tárgyat? Valóban van értéke számodra vagy félelemből tartod meg? 

Ha időt fordítasz az otthonodra, az segít, hogy a tárgyakról az élményekre 

helyezd a hangsúlyt. 

Egy jól megszervezett otthonban  

Mindennek legyen helye és a kulcs, hogy mindig mindent rakjunk is vissza a 

helyére.  

        Ne csak a következő felületig vidd el a tárgyakat, vidd el egészen a helyéig. 

                                                                       A jövőbeli éned meg fogja köszönni. 

egyszerűbb takarítani. Minél kevesebb tárgy van elől, annál könnyebben 

tudod tisztán tartani a felületeket: a takarítást nem előzi meg a rendrakás. 

kevesebb veszekedés van. Leggyakrabban a felesleges tárgyakon és a 

rendetlenségen lobbannak fel a viták. Ha kevesebb a tárgy és annak mind 

megvan helye az otthonban, kevesebb a bosszúság is. 
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A rend fogalma

A rendrakás nem egy végcél, hanem egy körkörös folyamat. Ha azon veszed 

észre magad, hogy alig várod, hogy vége legyen és elkészülj, akkor garantáltan 

csalódni fogsz. 

Még ha nem is kifejezetten használod a konyhát, akkor is folyamatosan 

rendetlenség lesz benne. Nem csak rendet kell raknod, hanem tisztán is kell 

tartanod. Ezért a rend, az egy ciklikus valami, mindig jobbra törekszünk, de 

amint elérjük a várt eredményt, kezdhetjük is újra. 

A rendrakás hatékonyságán azonban lehet javítani, fejleszthetünk rajta, hogy az 

általunk kívánt eredményt minél gyorsabban és minél kevesebb 

energiabefektetéssel érjük el. Olyan rutinokat kell kiépíteni, amelyek személyre 

szabottan megkönnyítik a rendrakás folyamatát. 

Ez az anyag segíthet neked abban, hogy elkezd a folyamatot és ezáltal 

csökkentsd azoknak a dolgoknak a számát, amelyek stresszessé tesznek 

otthon. 

        Ahhoz, hogy elérd a kívánt eredményt, a rend kialakítása prioritás kell, hogy 

                                                                                                    legyen számodra. 
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Az utolsó lépcső: a tökéletességre törekvés nem előny

Minden harmadik ügyfelemnél előkerül a tökéletesség mint kifogás. Azért nem 

kezdted el, mert csak akkor akarsz nekifogni, ha tudod, tökéletes lesz az 

eredmény. A tökéletesség megvalósítása viszont akkora munkának tűnik, hogy 

bele sem kezdesz. 

Ha körbenézel otthon és azt szeretnéd elérni, hogy mindenhol rend legyen, az 

bizony nem egy-két nap lesz. Komoly hetek, akár hónapok kellenek, hogy elérd 

az eredményt. Ez ijesztő, nem? Lesz ennyi erőm és energiám, hogy 

végigvigyem? Érdemes belekezdeni, ha tudom, hogy nem tudok majd tökéletes 

munkát csinálni? 

Figyelem, ilyenkor épp saját magadat korlátozod: nem gondolsz bele abba, 

hogy a jelenlegi állapotnál viszont bármi, de tényleg bármi jobb lenne. A 

rendszerezés és egyszerűsítés mottója is az lehetne, hogy “csak kezdd el!”. 

Ha a folyamat közben rájössz, hogy valami nem az igazi, nem jó helyre tetted, 

mégsem praktikus, nincs szükség rá, akkor egyszerűen átpakolod. Ha egyszer 

elkezded, akkor a végére, a saját próbálkozásaidon keresztül, mindennek meg 

fogod találni a helyét. Nem kell elsőre tökéletesen sikerülnie. 


