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Németországba költözve is ezzel a
tisztaság és rendszerető szemlélettel,
no és persze a tökéletes takarítási
ismereteimmel tudtam új és sikeres
életet felépíteni. 

Erre a szakértelemre, tudásra alapozva
létrehoztam egy takarítócéget, amely
exkluzív golfklubok takarítására
specializálódott és ez mellett közel 1000
privátházat takarítottunk 25 kollégával
együtt. 

Mindig is vonzottak a rendezett, tiszta dolgok, legyen az egy munka, egy folyamat, egy
épület netán egy otthon. Ezt valószínűleg anyukámtól örököltem. Bár azt nem tudom, hogy
ő kitől, mert a szülei már nagyon pici korában meghaltak, de az biztos, hogy nem ismerek
nála élére állítósabb, takarítás és tisztaságmániásabb embert. Amikor anyukám nálunk
van, akkor nincs olyan sarok, amit ő ne takarítana ki, vagy nincs olyan kimosott ruha, amit
ne vasalna ki. (még a bugyikat is képes a vasaló alá tenni.)

Beköszönő

Falun egy olyan családiházban éltünk, amihez hatalmas melléképület, udvar és kert is
tartozott. Anyukám nem csak a ház belső részeit tartotta rendben három műszak mellett,
hanem kívül is mindig minden rendezett és patyolattiszta volt. Gyerekként fel sem tűnt,
hogy ez a rendezettség és tisztaság mekkora munkát, erőfeszítést és időt igényel. Nekem
akkor ez volt a természetes, de ma már tudom, hogy anyukám egy varázspálcával
felszerelkezett tündér volt azokban az időkben. 3 műszak mellet, 
2 gyereket nevelni és ez mellett még patyolat tiszta háztartást vezetni úgy, hogy akkoriban
még nem voltak modern háztartási eszközök, csakis varázspálcával sikerülhetett. 

Sokféle otthonban laktam már, hiszen 11 alkalommal költöztünk. 11 háztartásvezetési
rendszert kellett kialakítanom, és mindegyik más és más életritmusunkban,
életszakaszunkban történt. Mind a 11 házat felújítottuk, és a lehető legjobban otthonossá
tettük. De minden egyes alkalommal újból és újból ki kellett alakítanom azt a takarítási
rutint, amivel a munkám mellett állandó tisztaságot és rendet tudtam teremteni viszonylag
kevés munka és időráfordítással. Ez pedig csak úgy sikerülhetett, hogy anyukám példát
mutatott az ő rend és tisztaságmániájával. Ami valójában nem volt mánia, csak egy
nagyon jól megszervezett és kivitelezett háztartásvezetési módszer, takarítási rutin.
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A könyveimet, tervezőimet, útmutatóimat és a pont jó, pont elég háztartásvezetési és
takarítási rutin módszeremet azoknak ajánlom, akik folyamatosan harcot vívnak a
háztartásuk adta feladatok sokaságával, és akik a háztartásvezetésüket, takarítási
rutinukat szeretnék a mai modern világ adta lehetőségek mellett leegyszerűsíteni,
automatizálni, és a lehető legtöbb dolgot a lehetőségeikhez mérten kiszervezni. Ezáltal
időt szeretnének és tudnak biztosítani arra, amit sokkal jobban szeretnek a
háztartásvezetésnél, a takarításnál. Vagyis a pont jó, pont elég háztartásvezetési és
takarítási rutin módszer bevezetésével időmilliomossá tudnak válni. Kezdhetjük?

Így most már te is sejtheted drága Olvasóm, hogy olyan  háztartásvezetési és takarítási
ismeretekkel rendelkezem, amivel bárkinek segíteni tudok, ha ő azt szeretné. Legyen az
kis- vagy nagylakás, üres vagy nagycsalád által lakott ház, tiszta vagy elhanyagolt otthon,
étterem, szálláshely netán más vendéglátóegység, meg tudom mutatni, hogy milyen
takarítási rutinnal lehet még tisztábbá varázsolni. 
De abban is tudok segíteni, hogy ha kiszervezésre adnád a fejed, hogy hol és hogyan
találsz jó takarítót. Arról nem is beszélve, hogy akár egy egész takarítócsapatot is el tudok
irányítani úgy, hogy közben nekik is megmutatom azt a takarítási módszert, amivel sokkal
tisztábban, de még is kevesebb ráfordítással tudnak a jövőben az általuk takarított
helyiségekben takarítani. No és persze kezdő és gyakorlott háztartásvezetőknek is tudok
olyan tanácsokat adni, amivel azonnal hasznos eredményt tudnak produkálni úgy, hogy
közben rengeteg időt szabadítanak fel a napjaikban.

Azért írtam meg a könyveimet és hívtam életre a kihívásokat, a programjaimat, hogy a pont
jó, pont elég háztartásvezetési és takarítási rutin módszerem segítségével megmutassam
azt, hogy hogyan tudsz a kaotikus, kacatokkal teli, „ide-nem-tudok-vendégeket-hívni”
otthonodból csodálatos, rendezett, vendéghívogató, békés fészket varázsolni, és ehhez
hogyan tudod azt a bizonyos háztartásvezetési rutint előhívogatni ami alapjában véve
benned van, és arra vár, hogy a barátoddá fogadd. 

Oberling Léna 
tisztaság kritikus, 

takarítási folyamatok szakértője,
háztartást vezetők elkötelezett támogatója

Beköszönő
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Bevezető

A XXI. század rengeteg technikát, kényelmet hozott az emberek életében, és ezzel együtt 
a háztartást vezetők életébe plusz szabadidőt. A sok háztartási gép mellett túlzás nélkül
több életnyi időnk van az előző generációkhoz képest, ezért elvileg több időt tudunk
szánni a magunk kényeztetésére, és a családunkkal való foglalkozásra. Elvileg! Na de a
gyakorlatban nem ezt tapasztaljuk, nem ezt látjuk. Hol rontjuk el akkor?

Miért van ezeregymillió teendőnk, aminek sokszor sem az elejét, sem a végét nem látjuk?
Miért olyan nehéz összeegyeztetni még ma is emellett a rengeteg technikai segítség
mellett a munkát a családdal? Miért érezzük úgy, hogy azokat a néhány perces apró
dolgokat, amik az énidőnket jelentenék, egyszerűen nem engedhetjük meg magunknak?
Legalábbis nagyon gyakran lehet hallani a kevés idővel kapcsolatos a panaszkodásokat
és a hozzájuk fűzött indokokat. 

Pedig saját magadnak és a gyermekeidnek is tartozol annyival, hogy tudatosan és
maximálisan kihasználd az énidődet. Vagyis a neked kiszabott időt érdemes jól
felhasználni, kihasználni. Ezzel a gyermekeidet is megtanítod arra, hogy ők hogyan
gazdálkodjanak a sajátjukkal. Vagyis példát mutatsz nekik. Mert ahogy anya mondja,
csinálja, gondolja, úgy mondja, csinálja, gondolja a gyerek is.

"Ha nyolcvanéves korotokig éltek, 
akkor addigra már harminc évet végigaludtatok, 

jó kilenc évig jártatok iskolába, írtatok leckét, 
és majd` tizennégy évet töltöttetek munkával. 

Mivel már hat év elment a kisgyerekkorra és a játékra,
s mivel még tizenkét évre lesz szükség ahhoz, 

hogy takarítsatok, főzzetek és gyereket neveljetek,
legfeljebb kilenc évetek marad arra, 

hogy éljetek is. 
 

Ezért jól gondold meg, 
hogy mire fordítod a maradék kilenc évedet." 

- Janne Teller
 
 



A maradék 9 éved jó kihasználása érdekében most megosztom veled ebben a könyvben
azokat a saját háztartásvezetési „titkaimat”, amiket mint kezdő háztartást vezető nem
tartottam fontosnak, nem alkalmaztam, de most már tudom, hogy ezek nélkül pokol a
háztartásvezetés. Ráadásul azt az időmet is elviszi, elvinni az a fránya háztartásvezetés,
amit én teljesen másra szánok. De mielőtt belevetnéd magadat az időt spóroló titkok
olvasásába arra kérlek, hogy a következő pár mondatomat jól jegyezd meg!

Különbözőek vagyunk, így eltérőek az igényeink az életritmusunk, a háztartásvezetési
stílusunk, és a családunk igényei. Ezért a könyvben elsősorban olyan ötleteket, tippeket
próbálok neked adni, amik általánosak, de ha a háztartásodra, a saját és a családod
igényeire szabod, akkor a gyakorlatban rögtön tudod hasznosítani őket úgy, hogy azok
azonnali eredményt produkálnak.

Kezdhetjük? Akkor vágjunk is bele azonnal!
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Kezdhetjük?
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Ahogy a könyv elején írtam, azok a példák,
melyeket a könyvben felsorolok, a saját
életemből hozott példák. Ezért nem biztos,
hogy neked is ugyanazok a feladatok a
fontosak, mint nekem. Ahogy nincs két
egyforma háztartás, úgy nincs két egyforma
igény. Viszont a példák alapján a
háztartásodra, és az igényeidre tudod
megalkotni a saját rutinodat.

Ez a legfontosabb lépés, amit nem lehet kihagyni akkor, ha időmilliomossá akarsz válni.
Számomra a napi rutin azt jelenti, hogy vannak olyan mindennapi tevékenységek az
életemben, amelyeket akkor is meg kell csinálom, ha világvége hangulattal keltem ki az
ágyból. Ezek azok a feladatok, amelyeket úgy csinálok meg, hogy szinte már észre sem
veszem. 

A napi rutin idővel olyan rituálévá válik, olyan tapasztalatot szerzel benne, 
hogy pillanatok alatt el tudod végezni. Ráadásul minél nagyobb gyakorlatot szerzel
benne, annál gördülékenyebben megy napról napra. 
 
Amikor elkezded önállóan vezetni a háztartásodat, akkor a szülői házból hozott
szokásokat viszed magaddal. Ha azt láttad a szüleidtől, hogy mindig rend és tisztaság
vett titeket körül, akkor te is erre vágysz. Jó esetben a szüleid bevontak a háztartási
feladatok elvégzésébe, és most már "csak" annyi a dolgod, hogy a saját magad igényeidre
alakítsd ki a már begyakorolt rutinokat. 

De ha a szülők megkíméltek attól, hogy háztartási feladatokat kelljen elvégezned, és
neked „csak” tanulnod kellett, akkor most egy teljesen új helyzet előtt állsz, és fogod a
fejed, 
hogy hol is kezd el, mit és hogyan csinálj.Ezért mindjárt kezdjük is a legelején, a napi
rutinod kialakításával.

Na de mit is kell, kellene minden nap meg elvégezni? Mely feladatok tartoznának bele a
napi rutinba?

Tervezés és rutinok kialakítása



Az is jól tud működni, hogy amíg a gyerek mossa a fogát, te kiválogatod mosási kupacokra
a mosásra váró ruhákat. Amíg a gyerkőc öltözik vagy reggelizik, addig simán el lehet
mosogatni, vagy be lehet pakolni a mosogatógépbe. Nem kell a gyerek mellett ülni és
nézni, hogy hogyan eszik, hanem lehet vele úgy is beszélgetni, hogy te a konyhapultnál
serénykedsz.

Vagyis jár a kezed, de a szemed és a figyelmed a gyereken van, vele foglalkozol. 
A konyhapultnál lévő tevékenységed már úgy is rutinból megy, és csukott szemmel is meg
tudnád csinálni. Most már két házimunkát is ki tudsz pipálni a listádról, pedig még csak
reggel 7 óra van.
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Induljunk ki a gyerekes szülők reggeli menetrendjéből. Az ő életükben a reggeli rutinok
nagyon fontosak. Vagyis az ébredés, a gyerekek ellátása, tisztába tétele, reggeliztetés,
öltöztetés, fogmosás, oviba-suliba indítás stb. 

Ez így felsorolva máris rosszul hangzik, hiszen minden reggel ezzel az ördögi körforgással
indul a kisgyerekes szülők napja. És ekkor még csak a reggeli rutinról beszélünk. Hol van
az egésznapos feladatlista?

De! Ha erre úgy gondolsz, mint az életed filmjére, és minden nap egy forgatókönyv szerint
indulsz neki a napnak, akkor a napi rutin mellé némi házimunka is belefér szinte
észrevétlenül! És mivel ezeket a beférő házimunkákat észrevétlenül elvégzed, hopp, 
máris egy olyan időd szabadul fel napközben, amit eddig erre a munkára pazaroltál.

Napi rutin kisgyerekes szülőként

Mire gondolok pontosan?

A reggeli menetrend része lehet az is,
hogy elindítod a mosógépet egy adag
ruhával, amit este bekészítettél. 
Vagy a mosógépet este beidőzíted
hajnali mosásra, így amíg a gyerek
reggelizik, ki tudsz teregetni, 
vagy át tudod pakolni a ruhákat a
szárítógépbe.  



Ha pedig még nincs gyereked, de a háztartásod ott vigyorog rád, és vicsorgatja a fogait,
akkor is az első lépés, hogy kialakítod a saját napi rutinodat. Mivel nincs gyermeked, ezért
valószínűleg a nap nagyobbik részét a munkahelyeden töltöd. 
 
✔ Reggel, mielőtt elindulsz, mindent pakolj be a mosogatógépbe, és állítsd be úgy, hogy
akkor végezzen a gép a mosogatással, mielőtt hazaérsz. 
 
✔ Jelölj ki egy mosási napot, és csak azon a napon moss. 
· 
✔ A takarítás is elég egy héten egyszer, hiszen csak este vagytok otthon. 
 
✔ A takarítás és a mosás lehet egy napon, hiszen amíg a mosógép dolgozik, addig te is el
tudod magad foglalni.
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Ha már mindenki elment otthonról. Persze erre csak akkor kerülhet sor, ha te otthon
maradtál. Akár gyerekkel, akár gyerek nélkül, a reggeli roham után fel tudsz porszívózni,
netán még fel is tudsz mosni.

Ez függ attól, hogy a gyermeked el van-e ebben a fél órában, és attól is függ, hogy hány
naponta akarod ezt a két feladatot elvégezni. A napi porszívózást ki tudod váltani egy
robotporszívóval, és így csak a nagyobb takarítások alkalmával kell elővenned a porszívót.

Jöhet a következő etap

Napi rutin fiatal háztartásvezetőknek
gyerek nélkül

  
Viszont ha reggel és este inkább a telefonod
nyomkodását választod, akkor ne csodálkozz
azon, hogy a háztartásod a fejedre nő, 
és káosz alakul ki nálatok.



a napi rutinok kialakításánál a  legfontosabb a te és a családod igényei. Utána a
prioritások és a logisztika.

Ez alatt azt értem, hogy te hiába akarod a fürdőszobát reggel puccba vágni, ha a család
apraja-nagyja ott tobzódik, és te már csak akkor jutsz be a fürdőajtón, ha mindenki
elvonult a dolgára. Vagyis ebben az esetben a fürdő reggeli takarítása értelmetlen terv,
mert sosem tudod megvalósítani. Ezzel kapcsolatban nem ér sikerélmény, és jön az
önostorozás. A tervezésnél és a feladatok sorrendjének a felállításnál mindig vedd
figyelembe, ki mikor melyik helyiségben van, ki mit csinál még a reggeli távozás előtt.
B - Nincsenek „üres” körök
A napi rutinnál a másik fontos tényező, hogy sosem járunk a lakásban üres köröket.
Figyeld meg, merre jársz-kelsz a lakásban és ez milyen plusz feladatok elvégzésre
alkalmas úgy, hogy külön időt és erőfeszítést nem kell beletenned. 

Érdemes például az emeletről lejövet, vagy a lakás bejárása közben a szemetet is
magaddal hoznod. De akár a gyerekek piszkos ruháit, vagy a férjed levetett zokniait is egy
kosárba gyűjtve a kezedbe venned. 

Étkezés után rögtön tedd be a szennyes edényeket a mosogatógépbe, hiszen ugyanúgy
egy mozdulat, mintha a pultra tennéd ezeket. De így egy mozdulatsort meg tudsz spórolni,
és hoppá, itt már időt is spóroltál. Ha nincs mosogatógéped, akkor a mosogatás legyen a
lehető leghamarabb étkezés után, mert így nem szárad rá az edényekre a kajamaradék,
és a sikálást meg tudod úszni. De a főzés közbeni pakolás és mosogatás is időt spóroló
szokás, amit érdemes magunkévá tenni. 

Reggeli rutinként időt tudsz spórolni az ágyazással is. Vagyis miután kibújtál az ágyból,
nem a kávéfőzéssel kezded a napodat, hanem rögtön az ágyazással. Így nem kell még
egyszer visszamenned a hálószobába, hanem ezt a feladatot letudtad mára.
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Mire érdemes figyelni 

 
A rutinok kialakításában nagy
segítséget tud nyújtani a 
Háztartási napló. 
Mely nem "csak egy" napló, 
hanem a vezetésével élménnyé válik
számodra a háztartásvezetés.
A naplót ide kattintva tudod
megrendelni.

https://rendegykattintasra.hu/gratulalok-sikeresen-feliratkoztal/
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A napi rutinok kialakítását kezeld úgy, mint egy nagybevásárlást.
Van egy listád, ami alapján be akarsz vásárolni. Így van egy listád arról is, amit naponta
akarsz megcsinálni. A boltban lista alapján járod a polcokat, vagyis megtervezve a
vásárlás haladási menetét polcról polcra haladva úgy, hogy az minél kevesebb időt
igényeljen. 

A napi rutinok feladatai is ilyen tudatos, megtervezett haladási irányban végezhetőek el.
Bár nem polcról polcra, hanem helyiségről helyiségre haladva. Persze, ha imádod az
idődet a boltokban eltölteni, akkor ez neked egy rossz példa, de bízom benne, hogy így is
érted a lényeget.

Mint egy nagybevásárlás



mosogatógép bepakolása és elindítása, 

edények elpakolása, 

mosogatás, amíg reggeliztetünk,
 
beágyazás két nyújtómozdulat között,
 
mosásra váró ruhák szétpakolása, 

mosógép elindítása, 

szárítógépbe való kimosott ruhák átpakolása, 

teregetés, amíg a gyerek fogat mos, 

robotporszívó elindítása, amit még a gyerek is 
meg tud csinálni, 

porszívózás, felmosás, ha kiürül a ház, 

szemét összekészítése, majd bejárti ajtó elé tenni, 
hogy aki elsőként, elhagyja a házat, az vigye ki a kukába.
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Például...

Milyen napi rutinfeladatokat tudunk reggel elvégezni?

A lista nem teljes, és nem mindegyik példa kivitelezhető mindenkinél. 
Tudod, neked kell a saját igényeidre és háztartásodra szabni. 

Ha összevonod a reggeli rutinfeladatokat egy-egy gyorsan elvégezhető házimunkával,
akkor pár nap után érzékelheted, hogy kevesebb a tennivalód, kevesebb energiádat
emészti fel a napi rutinfeladatok kivitelezése. És ha a fent leírt példák alapján kezded el
kialakítani a rutinodat, akkor ez valóban így lesz.

Viszont fontos felhívnom arra a figyelmedet, hogy ez a reggeli összevont művelet csak
azoknál a háztartási feldatoknál működik, amik kevesebb koncentrációt, figyelmet
igényelnek.

Például egy bonyolultabb ebéd elkészítése közben már nem biztos, hogy más
tevékenységet is be tudsz iktatni. De ha sok zöldséget kell megpucolni vagy felaprítani,
akkor is mindkét kezedre szükséged van, és mást nem igazán tudsz csinálni. 

Egy mosási programot viszont el tudsz indítani a főzés megkezdése előtt, és ha kész a
kaja, akkor ki tudsz teregetni. Ha pedig töltött káposztát vagy pörköltet készítesz, akkor
amíg tart a főzési idő, addig simán belefér egy szoba rendbetétele. És itt is visszaköszön
máris a tervezés, a logisztika és a figyelem, amit a következő részben bővebben kifejtek.



Most biztosan felkapod a fejed olvasás közben, és még egyszer megnézed a könyv címét,
mert úgy emlékszel, hogy nem katonai kiképző könyvet vásároltál. És igazad van, nem
tudnálak katonai színvonalon kiképezni, viszont ennek a hármas kombónak kéz a kézben
kell, kellene járnia a háztartásodban ahhoz, hogy időt tudj felszabadítani. 

A sorrend nagyon fontos a zökkenőmentes háztartást vezetők időbeosztásában. Vagyis
nem elég megtervezni egy napodat, ott jelen is kell lenni, és lehetőleg úgy, hogy ne
mindent te csinálj.

Tehát, ha valamit elterveztél, akkor először gondold végig, hogy ki tudna neked a
kivitelezésben segíteni. Ha megvan, akkor oszd meg vele is a tervedet. Ha nincs, akivel
osztozkodj a feladatban, akkor amikor csinálod, ne vágj bele másik 25 dologba egyszerre,
hanem igyekezz minél előbb letudni és befejezni.

Ha egy feladatot nem tudsz időben befejezni, az általában frusztrációt okoz. Viszont ha
időben a végére érsz, akkor az szinte szárnyakat ad, és azt érzed, hogy a világ összes
feladatát pikkpakk el tudnád végezni. És persze a szárnyaláson túl a saját magad
megjutalmazása is fontos lenne. Mondjuk egy forró fürdő egy csésze finom teával. Apró
dolog, de a mennyekbe tud repíteni egy rohanós nap után.

Tervezés, koncentráció, logisztika

Gondolj csak bele! Ha a főnököd telefonál,
akkor abban az 5 percben csak rá figyelsz.
Ha a gyereked arra kér, hogy színezzetek
együtt, akkor abban az időben csak vele
vagy, és színeztek. Ha a férjed elhív egy
romantikus vacsorára, akkor egész idő
alatt csak rá koncentrálsz. Akkor egy
háztartási feladat elvégzése közben miért
vágsz még bele 25 másik feladatba? Miért
nem csak arra az egyre koncentrálsz?
Kezded már kapizsgálni az időmilliomosok
titkait? 
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Most biztosan megszólalt benned a kisördög. 
Na de mi van akkor, ha a porszívózás közben a gyerek bekakil, megszól a telefon és a
főnök hív, vagy elkezd esni az eső, és a kiteregetett ruhákat be kell szedni. 

Ha egy váratlan esemény közbeszól a mi gondosan megtervezett rutinunkba, akkor a
legfontosabb dolog, hogy ne veszítsük el a koncentrációs képességünket, és ne vegyük le
a szemünket az éppen megkezdett feladatról. 

Vagyis, ha bekakilt a gyerek porszívózás közben, akkor kapcsoljuk le a porszívót, rakjuk
tisztába a lurkót, utána ismét a porszívózással folytassuk a feladatok elvégzését, ne valami
mással. Mert ilyenkor nagyon gyakran kiesünk a ritmusból és olyan dolognak állunk neki,
ami vagy nem volt betervezve, vagy nem azt csináltuk épp. Például a kakis pelenkát
kivisszük a kukába, meglátjuk hogy a konyhapult morzsás, és elkezdjük a pult letakarítását
úgy, hogy a porszívózás félbe van hagyva, és a porszívó is a szoba közepén áll még. De ha
már takarítjuk a pultot, akkor a főzőlapot is lesikáljuk és az evőeszközfiókot is rendbe
tesszük. Pedig csak porszívózni akartunk. És az, hogy a porszívózást még sem tudtuk
elvégezni, egyetlen dolognak róható fel, mégpedig a koncentráció hiányának.

Ezek után joggal merülhet fel benned, hogy most megbolondultam. Hiszen az első részben
azt mondtam, hogy vonjunk össze feladatokat, és egyszerre csináljuk, a második részben
pedig arról papoltam, hogy csak egy feladatra koncentráljunk. Megnyugtatlak, nem
bolondultam meg, és el is magyarázom, hogy miért van mindkét esetben igazam.
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A kisördög

Megfontolandó tanács idő spóroláshoz

Ha halogatunk egy feladatot, akkor nem nehéz valóban
megfeledkezni róla. Ezt úgy küszöbölheted ki, ha
határidőket szabsz magadnak, és emlékeztetőket helyezel
el például a naptáradba, a telefonodba, 
a hűtőn vagy épp a bejárati ajtó közvetlen közelében. 
A cetliket, az emlékeztetőket olyan helyre helyezd el, 
ahol naponta többször is találkozol velük. 
Így biztosan ne feledkezel el a betervezett feladat
elvégzéséről.



A feladatok tervezésénél figyelembe kell venned, hogy melyik feladatokat mikor tudod
megcsinálni, azt, hogy valami fontos, vagy sürgős. Illetve nem mindegy, hogy kinek fontos
vagy sürgős.

sürgős, fontos, de bármikor csinálható – mindenképp el kell végezni aznap – ezek napi
feladatok lesznek - pl. kivinni a szemetet 

sürgős, fontos, és a nap egy konkrét időpontjában akarom megcsinálni – ilyen a
mosogatógép ki- és bepakolása, a mosógép elindítása

nem sürgős, de fontos és bármikor meg tudom csinálni – mindenképp el kell végezni, de
nem muszáj rögtön – ezek heti feladatok lesznek – pl. ágyneműcsere

sürgős, de nem fontos - ezek a feladatok a havi vagy éves feladatok közé fognak tartozni –
pl. ablakpucolás

nem sürgős és nem is fontos – ezekkel a feladatokkal szoktál a legtöbb időt elpazarolni
akkor, ha nem tervezel –pl. Facebookon görgetés, de a szezonruhák ide-oda pakolása is
ide sorolható

Az időddel neked kell gazdálkodni, és nem másnak. Tehát a te szemszögedből kell
kialakítanod a napi rutinodat úgy, hogy legyenek benne olyan feladatok, amiket össze
tudsz más feladatokkal vonni, és legyenek benne olyan feladatok is, amik teljes
koncentrációt igényelnek. 

A tervezés után pedig csak rajtad múlik, hogy működik-e az összevonás, működik-e a
koncentráció. Ha nem, akkor újratervezés van mindaddig, amíg teljesen elégedett nem
vagy a napi rutinoddal. 

Van még egy nagyon fontos dolog, amit sokan nem vesznek figyelembe. Ez pedig az „ejj
ráérünk arra még” gondolkodás elhagyása. 
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Sürgős, nem sürgős
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Pató Pál úr jelenség

Vagyis nem este hat órakor állunk neki fürdőszobát sikálni, és nem este nyolckor kezdünk
el vacsorát főzni. Osszuk be úgy az időnket, hogy az este már a családé legyen, és ne a
háztartási feladatoké. Ezt Viviennek (a fiam felesége ♥) nagyon nehéz volt megtanulnia, és
a rossz szokását megváltoztania. De tudatosan, és napról napra egy kicsit másképp
csinálva, sikerül neki. Neked is sikerülni fog, tudom!

Ha napközben otthon vagy, akkor ne tévézéssel vagy Facebookozással töltsd az idődet,
hanem pikkpakk tedd rendbe a lakást, és a többi időddel már szabadon gazdálkodhatsz. 

Persze ezt kisgyerek mellett már nem olyan könnyű kivitelezni, de ebben az esetben vedd
tudomásul, hogy a kisgyermekes korszak egy otthon számára nem a rend korszakát
jelenti. Ha egésznap a munkahelyeden töltöd az idődet, akkor sem este kell takarítani,
hanem azokon a napokon, amikor előbb érsz haza, vagy amikor szabadnapos vagy. De
akár gyerekkel, akár gyerek nélkül élsz, a lényeg az, hogy ne tökölj, hanem végezd el a
dolgod időben, és máris oszlanak a fejed felett a felhők, és napsütés ragyogja be a
háztartásodat.
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Ha már kialakítottunk néhány napi rutint és ha képesek vagyunk jobban koncentrálni
arra, amit éppen csinálunk, akkor megtapasztaljuk azt az érzést, hogy lesznek a napnak
olyan pillanatai, amikben hirtelen nincs mit tennünk. 
Hiszen terveztünk, fókuszáltunk, megcsináltuk, és ezáltal időt szabadítottunk fel. Nos,
ilyenkor kell igazán észnél lenni! 

A reggeli rutinod kialakítása után például egyszer csak szembe találod magad azzal, hogy
az eddigi egy óra helyett fél óra is elég volt arra, hogy mindent megcsinálj, amit
beterveztél. Ilyenkor úgy meglepődik az ember lánya vagy fia, hogy hirtelen nem is tud mit
kezdeni a pluszban kapott idővel, és elkezdesz „csak úgy” pakolászni, valamit csinálni. –
EZT NE TEDD! 

Illetve persze úgy cél nélkül is lehet valamit csinálni, de annak sosincs eredménye. A
céltalan pakolászás helyett inkább mosd meg a hajad, lakkozd ki a körmöd, tegyél rendet
az evőeszközfiókban, vagy olvass el egy könyvet. Ennek a tevékenységnek biztosan olyan
eredménye lesz, amivel elégedett is leszel. Vagyis a pluszban felszabadult időnek mindig
legyen valami hasznos eredménye.

A felszabadult idő csapdája

Ezeket a plusz időket is be lehet tervezni: például ilyenkor el lehet olvasni az e-mailjeidet,
vagy egy olyan magazint, amit már hetek óta megvettél, de virágokat locsolni is
nagyszerűen lehet ebben az időben. Ezekre a plusz időkre úgy tudsz feladatot betervezni,
hogy az nincs időpontra megtervezve, hanem csak egy bizonyos időszakra. Ezek a
feladatok lesznek a nem sürgős, de meg kell csinálni kategóriában.

Hetente egyszer locsolunk általában virágokat. Az pont akkor legyen, mikor felszabadult
egy kis időd. A nap azért legyen mindig ugyanaz, de hogy reggel, délben vagy este, az már
mindegy. Ha megveszünk egy magazint, vagy egy könyvet, akkor ne akarjuk azt már aznap
éjszaka elolvasni, hanem amikor ajándék időhöz jutunk, akkor vegyük elő. És még sok más
ilyen tevékenység van, amit ugyan be kell tervezni, de nem kell időponthoz kötni. És most
már elmondhatod azt is, hogy van énidőd, amit magaddal töltesz és nem a
háztartásoddal.



Azok. akik szeretik „ahogy esik úgy puffan” módon élni a napjaikat és vezetni a
háztartásukat, nem fognak szeretni ezért a bekezdésért. Ennek ellenére ki merem
jelenteni, hogy a legtöbb időt úgy nyerhetjük, ha a tervezés mellett a szervezési
készségünket is fejlesztjük. 

Nem egy napra, sokszor nem is csak egy hétre, de akár egy egész hónapra vagy félévre
érdemes előre eltervezni a tennivalókat, és megnézni azt, hogy ki tudod-e szervezni, valaki
segítségével tudod megcsinálni, vagy teljes egészében neked kell végrehajtanod.
Hónapokra-félévre előre a legfontosabb családi eseményeket, programokat és személyes
programokat (munkabeosztás, iskola, stb.) érdemes előre kigondolni. 
A heti tervezésbe pedig már bele kell férnie a határidős munkáknak és a házimunkák
betervezésének, és a saját magadra vagy a családodra fordított időnek is. 
A napi tervezés irányvonalát a rutinok adják, a heti terv pedig a napi feladatok, a
munkabeosztásunk, a család igénye, és a „magunkra is gondolnunk kell” összeségéből
tevődik össze.
Atapasztalatom az előre tervezéssel egyébként az, hogy egy jól kialakított heti- és
napirend mellett a (több) szabadidőnkben lényegesen több alkalom nyílik a hirtelen
ötlettől vezérelt közös programokra is a családdal, de barátnős, haveros, lazítós
időszakokra is több lehetőség nyílhat.

Ha előre gondolkodunk és a gondolatainkat egy tervbe foglaljuk, ezáltal kijelöljük a célhoz
vezető utat.
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Szervezés csúcsra járatva

Az úton való haladás közben a kövek és buktatók kikerülése már menni fog, hiszen a
csapásvonal (a terv) már meg van. Ha tudjuk előre, melyik nap milyen muszáj-dolgokat kell
elvégeznünk, akkor nincs lelkiismeretfurdalásunk a többi miatt (hiszen azok más napokra
vannak betervezve) és sokkal nyugodtabban élhetjük a napjainkat.
 
 
De ha még ennél is nyugodtabban akarsz élni, akkor a
terved részeként azt is átgondolod, hogy mit tudnál
kiszervezni, miben tudnál segítséget kérni, mit tudnál
leegyszerűsíteni, és ki tudna neked segíteni. Vagyis
elsajátítod a szervezés képességét is, és ezzel egy olyan
stresszmentes háztartást tudsz kialakítani, amiért
minden barátnőd irigykedni fog rád. 
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Azt kell megtanulnod, elfogadnod és önmagadba felülírnod, hogy nem kell mindent neked
csinálnod a háztartásodban. Nem kell mindent úgy csinálnod, ahogy azt Anyukádtól,
Nagymamádtól láttad, tanultad. Ma már rengeteg technikai dolog segíti az életünket, és a
takarítónő sem luxus a mai világban. A kényesebb ruhákat is el lehet vinni tisztítóba, és a
vasalást is ki lehet szervezni. A Bébiszitterek is nagy segítségünkre lehetnek, és néha az
anyós is megpucolhatja az ablakodat. Arról nem is beszélve, hogy a férj is megismerkedhet
a porszívóval. De ez mind rajtad múlik. A te tervezői és szervezői képességedtől, és attól,
hogy mindezt hogy tudod a környezeted felé lekommunikálni.

Sokan sírnak és panaszkodnak, hogy mennyi feladat vár rájuk, és mi mindent kell még
megcsinálniuk. Ha elmondod nekik, hogy csak tervezés és szervezés kérdése az egész,
akkor azzal jönnek, hogy minek azt megtervezni, úgy is nekik kell megcsinálni. Erre azt
szoktam válaszolni, hogy ha mindent ugyanúgy csinálsz, mint eddig, akkor az eredmény is
ugyanolyan lesz. Vagyis nem változik semmi. De ha csak egy kicsit is változtatsz a
szokásidon, akkor az eredmény is jobb lesz, még ha csak kicsivel is. 

Csak egyszer kellene kipróbálniuk a siránkozóknak a változtatást, és máris
megtapasztalnák azt a felszabadultság érzést, melyet a kapkodás és rohanás helyett a
nyugalom vált fel. Én már 25 éve nyugalomban vezetem a háztartásomat és végzem el a
feladatokat. No de nem is siránkozok. 

Megtanulnod és elfogadnod

Amikor elkezdtem a saját háztartásomat kialakítani, akkor megfogadtam, hogy nem
akarok olyan háztartási rabszolga lenni, mint az Anyukám. Vagyis szeretném
leegyszerűsíteni a háztartási feladatokat úgy, hogy nekem az jó legyen. 

Ezért első körben elhagytam a siránkozást, és mások siralmait sem hallgattam meg. A
siránkozás helyett koncepciót váltottam. A feladatokat két részre osztottam.

Az egyik részbe azok kerültek, melyeket rögtön, vagy nagyon rövid idő alatt meg tudtam
oldani, meg tudtam csinálni. A másik részbe azokat soroltam, amiket meg kell csinálnom,
de nem tudom azonnal, vagy rajtam kívülálló körülmények miatt nem fogom tudni
elvégezni. Innen indult el a tervezői és szervező képességem a háztartásvezetés területén.

Tudomásul vettem, hogy az életben vannak nemszeretem dolgok. Mindig is voltak, és
mindig is lesznek. Aki emiatt panaszkodik, és nem fogadja el, az egy életen át
folyamatosan öngólt rúg magának. Ezt el kell fogadni, ezen nem tudunk változtatni. De a
feladathoz való hozzáállásunkon bármikor és bárhol változtatni tudunk. Én is szívesebben
kirándulnék a hegyekben, mint hogy nagytakarítást végezzek. Tudom, hogy meg kell
csinálnom, de azt már én szabom meg, hogy mikor és kivel. És ezt mindegyik háztartási
feladattal, akár szereted, akár nem szereted csinálni, egytől egyig meg lehet tenni.
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Neked is azt tanácsolom, 
hogy a saját nemszeretem-dolgaidat szépen sorban vedd górcső alá.

Mi az, ami ezek közül rögtön elvégezhető?
Mi az, amit el kell végezned, de bizonyos időintervallumon belül?
Mi az, ami kiszervezhető?
Mi az, amihez segítséget tudsz kérni?
Mi az, amit mindenképpen rendszeresen meg kell tenni és nem elkerülhető?

A rögtön elvégezhető munkák közé tartozhat például a mosogatás, a mosógép elindítása,
a teregetés stb. Az időintervallumon belüli feladat lehet a porszívózás, a vasalás, a
bevásárlás stb. Kiszervezhető lehet a porszívózás egy robotporszívóval, a heti takarítás
egy takarítónővel, vagy a főzés menürendeléssel. Segítséget tudsz kérni átvitt értelemben
a gyerekeidtől a szobájuk takarításánál, vagy a férjednek is megmutathatod a porszívó
működését.
 
Vedd sorba a napi és heti elvégzendő feladataidat, és döntsd el, hogy melyik csoportba
sorolod őket.

Persze az időfelszabadítás nemcsak a háztartási feladatok megtervezésén múlik, hanem
azon is, hogy mennyi felesleges dolgot halmozol fel az otthonodban, és hogy ki tudtad-e
alakítani a megfelelő tárolási rendszeredet. 

Górcső alatt 



A jövőben sok időt és energiát tudsz spórolni magadnak, ha mindennek megvan a helye és
csak a legszükségesebb dolgok vesznek körül. Így a napi rendrakás is sokkal gyorsabbá és
egyszerűbbé válik. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy válts minimalista stílusra. Nem!
Csak mielőtt valami újat vásárolnál, nézz körül otthon, és kérdezd meg magadtól többször
is, hogy biztosan szükséged van-e rá.
A mindenképpen rendszeresen meg kell tenni és nem elkerülhető feladatokról még nem
ejtettem szót. Ilyen tevékenység lehet a felmosás, a porszívózás, a ruhák szelektálása, vagy
a sütés-főzés. 

Van, amikor nem tudod megtenni, hogy kiszervezd ezeket, de ekkor sem kell ezekre olyan
„utálomavilágot” érzésekkel gondolni, mert ezeket is élvezetesebbé lehet tenni egy kis
kreativitással.
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Aranyközépút

 
Ha felmosáson van a sor, 
akkor kapcsold be a kedvenc zenédet, 
és táncolj a felmosónyéllel. 

Ha otthon van a gyerkőc, 
akkor legyen ő a herceged vagy a hercegnőd, 
és táncoljatok együtt. 

Vasalás közben mehet a kedvenc sorozatod, 
és főzés közben hallgathatod 
a még nem hallott podcastjaidat. 

De mindezt gyerekek mellett is izgalmasabbá 
lehet tenni, 
hiszen léteznek már gyerekvasalók 
és a konyhapulton is 
minden gyerek királynak érzi magát.

  
Tehát nem érdemes siránkozni azon, hogy „már hónapok óta nem tudtad megnézni a
sorozatod újabb évadát, inkább siránkozás helyett járjon a kezed! 

És persze végül maradnak azok a dolgok, amelyeket el kell végezni, nem szeretjük őket és
ráadásul odafigyelést igényelnek: ezeket csak elfogadni tudod az életed részeként. Azt
tudod tenni, hogy ezeket elvégzed, de ügyelsz arra, hogy ne vegyenek el több időt, mint
amennyit feltétlenül szükséges (de annyit mindig pontosan rá kell szánnod!).



www.rendegykattintasra.hu

A fentebb felsorolt érvek mellett ez a legutolsó a legkönnyebben elsajátítható és
kivitelezhető. Vagyis az helyett, hogy mindenféle takarítóeszközzel és tisztítószerrel
körbeveszed magad, koncentárlj a minőségre és az eredményességre. 
 
Figyelj arra, hogy egy eszköz ne csak egyféle feladat elvégzésre legyen alkalmas, hanem
legyen univerzális. Fontos szempont hogy hosszú ideig társaid legyenek egy-egy
háztartási munka elvégzésében, ezért legyenek minőségiek, és nem gagyik. 

Ha minden tevékenységhez más és más eszközt kell bevetned, akkor ezek az eszközök idő-
és helyrablók. Hiszen minél több eszközöd van, annál több hely kell a tárolásukhoz, annál
több idő az előpakolása és utána a visszapakolása. Ha egy eszközt beszerzel, akkor azt
olyan szemmel nézd a boltba, hogy milyen tevékenységekre tudod használni. Például ha
egy nyél jó a felmosáshoz, a pókhálózáshoz és a portörléshez is, az már nagyon szuper. De
ha egy porszívó fel is tud mosni, akkor az is nagyszerű segítség számodra. 

Mennyiség helyett minőség

Ahhoz, hogy a háztartásunk ne menjen az agyunkra, a tisztítószerek tekintetében is résen
kell lennünk. 

Tudom, most sokan legyintenek egyet, hogy ezzel nekik nem kell foglalkozni, hiszen minden
fajta szerből bőven van, és még újakat is beszereztek a cél érdekében. Na de pont ezzel
van a baj. Azzal, a pár szóval, hogy „mindenből van bőven”. Nem kell 20 féle tisztítószer, és
nem kell minden csodát ígérő reklámnak bedőlni.

Ha tudomást veszünk róla, ha nem, a takarítást igen is a két kis kezünkkel kell elvégeznünk
még akkor is, ha valamelyik tisztítószer azt hirdeti magáról, hogy neki csoda ereje van, és
nincs szüksége rád, mert önállóan is le tudja szedni a csempéről a vízkövet. Aha.....ahogy
azt Móricka elképzelte.

Ahogy a takarítóeszközöknél is, úgy a tisztítószereknél is ragaszkodj a minőséghez, és ha
valami beválik neked, azt ne cseréld le egyetlen egy szemfényvesztő reklám miatt sem.
Illetve rengeteg természetes takarítószer van, amit még Nagyanyáink is használtak, így
előfordulhat, hogy ezeket a természet adta dolgokat is latba vetheted a cél érdekében.

Megfontolandó 
tanács 
idő spóroláshoz

Soha ne keverjük a különböző tisztítószereket
egymással, mert egyrészt a sav és a lúgos
tisztítószer semlegesíti egymást, és ezáltal a
takarításunk eredménytelen lesz, másrészt
pedig a keverés által büdös és egészségre
ártalmas gőzök keletkeznek, és megfulladsz. 
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Tervezés, szervezés, koncentráció és logisztika mellett még három fontos dologra
szeretném felhívni a figyelmedet. 

Mindannyian különbözőek vagyunk.

Különböző tudással, érdeklődési körrel. Én például valószínűleg sosem fogok ruhát varrni,
állatokat nevelni, nagy földet művelni. Nincs ezzel semmi baj. Lehet, hogy a szomszéd Kati
házi szappant főz, de nem tud olyan szépen teregetni, mint te, ezért 2 órával tovább tart
neki a vasalás. 

Ahhoz, hogy egy jól működő háztartásod legyen, nem az számít, hogy minden háztartási
feladatot tökéletesen tudj elvégezni. Ha nálatok nincs igény a házi tésztára, akkor vedd
meg a boltba még akkor is, ha az oviba az Anyukák azzal dicsekednek, hogy ma épp piros
vagy zöld tésztát készítettek. És ha te nem szeretsz főzni, de megengedheted magadnak,
hogy menüt rendelj, akkor tedd azt, és ne foglalkozz azzal, hogy ki mit főzött aznap. A
lényeg, hogy ne hasonlítsd magad senkihez, és csak magadnak akarj megfelelni.

Ne hasonlítsd magad senkihez!

Ne azért főzz, ne azért takaríts, ne azért akard megcsinálni, mert mások ezt várják el tőled.
Valószínűleg utálni fogod minden pillanatát, mert napi szinten foglalkozni kell vele, és az
utálattal semmi gond nincs addig, amíg helyén tudod kezelni a dolgot.

A háztartásvezetés baromira időigényes, és ha hagyjuk, nagyon unalmassá tud válni a
napi rutin állandó betartása és a megfelelési kényszer kombója. Tedd érdekessé, engedd
el a megfelelési kényszeredet, és gazdálkodj jól az időddel. Ez a hármas fogat adja majd
hozzá az életedhez azt az eszenciát, mellyel azt a stresszmentes háztartásvezetést tudod
kialakítani, melyről most még azt hiszed, hogy a csak a mesében létezik. 
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Ha elúszol a feladatokkal, kérj segítséget!

A párodnak is van 2 keze, fel tud söpörni, mosni, elmosogathat és megtanulhat ételt
elkészíteni. A férjem például nagyon finom paprikás krumplit tud készíteni, és annak
ellenére igénybe is veszem ezt a tehetségét, hogy tudom, nem lesz olyan tisztaság utána a
konyhában, ahogy én azt szeretem. 

Az Anyósnak és Anyukádnak is meg lehet mondani, hogy nem az a segítség számodra, ha
vigyáz a babára, hanem az, hogy mos, vasal és netán megfőz helyetted. És ezt nem nálad,
hanem nála teszi meg. Neked csak a végeredményt szállítja le. Munkamegosztás, egymás
tehermentesítése és nem utolsó sorban kommunikáció! Ez mindig lebegjen a szemed előtt.
Most pedig „lépj hátra 3 lépést” és kezdj olyan szemmel nézni a háztartásodra, hogy
minden pont jó, pont elég és neked így tökéletes. 

Ezután találd meg a "nemszeretem" dolgokban azt, ami mégis örömet okoz, vagy ami miatt
mégis hálás lehetsz, hogy ezt csinálhatod! Ha nem lenne karod, vagy nem lenne lábad,
akkor azt kívánnád, hogy bárcsak ismét négykézláb sikálhatnád a kádat. 

Szóval legyél hálás azért, hogy van egy háztartásod, amiben te tevékenykedni, alkotni
tudsz. Mert bizony a háztartásvezetés alkotással jár, és ebben az alkotási folyamatban te
vagy a művész.

Kérj segítséget!
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Ha ezeket a gondolatokat rendbe teszed a fejedben, talán könnyebb lesz átvenni az
uralmat a háztartási feladatok sokaságán, és idővel meg tudod tapasztalni, hogy minden
csak rajtad múlik. Még az is, hogy több időd legyen minden másra, amit jobban szeretsz a
háztartásvezetésnél és a takarításnál. És bízom benne, hogy ehhez a folyamathoz ezzel a
könyvvel én is hozzá tudtam tenni egy csipetet. 

Bárhogy is van, örülök, hogy engem választottál, mint takarítási és háztartásvezetési
szakértő. És ha a jövőben is segítségre van szükséged, akkor www.rendegykattintasra.hu
weboldalon mindent megtalálsz ahhoz, hogy fel tudd venni velem a kapcsolatot. 

Rendre Fel!

 

Oberling Léna 

Kedves Olvasó!

https://rendegykattintasra.hu/

