
KonMari azt ígéri, hogy segítségé-
vel az otthonunkat uraló káoszból 
letisztult és átlátható életteret va-

rázsolhatunk. A módszer lényege, hogy 
megszabaduljunk a minket körülvevő fe-
lesleges tárgyaktól, és csak azokat tartsuk 
meg, melyek igazán örömet okoznak. 

A rendrakás segít abban, hogy harmo-
nikus, kiegyensúlyozott otthont teremt-
sünk, és teret engedjünk az igazán fontos 
dolgoknak: a családi összejövetelnek, az 
unokák játékainak, a baráti találkozóknak. 
Így elrendezzük magunk körül a dolgo-
kat, megtartjuk, ami fontos és szép, ezzel 

„Ha rendet raksz az otthonodban, akkor az ügyeidet és a múltadat is 
rendbe teszed. Ennek eredményeként pedig világosan fogod látni, hogy mi 
az, amire szükséged van az életben, és mi az, amire nincs” – írja Marie 
Kondo japán rendrakásszakértő, akinek érdemes megfontolni a tanácsait, 
hiszen a rendszerezésre fókuszáló KonMari-módszere mára sok ezer 
háztartás megreformálásában segített. 
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együtt rendet tehetünk múltunkban, em-
lékeinkben, így nemcsak környezetünkbe, 
de lelkünkbe is harmónia költözik. 

A KonMari-módszer egyik alapvető 
praktikája, hogy amikor hozzálátunk a 
rendrakáshoz, ne szobáról szobára halad-
junk, hanem kategóriánként selejtezzünk. 
A szakértő azt tanácsolja, hogy először 
válogassuk át az összes ruhát, aztán jöhet-
nek a könyvek, majd a konyhai eszközök, 
és szelektáljunk ki mindet, amire már nincs 
szükségünk. A legkönnyebben úgy dönt-
hetjük el, hogy mit tartsunk meg, ha egye-
sével kezünkbe vesszük a tárgyakat, és 
megfontoljuk, hogy valóban örömet okoz-
nak-e, vagy csak feleslegesen foglalják a 
helyet. Döntésünknek nem kell racionális 
alapon születnie, sőt Kondo azt javasolja, 
bátran használjuk megérzéseinket, az in-
tuíció erejét!

A rendrakás során érdemes sorrend-
ben haladni. Könnyebb az érzelmi értéket 
nem képviselő tárgyakkal kezdeni, majd 
folytassuk az iratokkal, végül jöhetnek az 
apróságok (japánul komonók). A végére 

hagyjuk a szentimentális értékekkel bíró 
tárgyakat, például fényképeket, albumo-
kat, emléktárgyakat, melyeket könnyebb 
lesz átválogatni, ha már túl vagyunk a na-
gyobb kategóriákon. Ne féljünk segítséget 
kérni környezetünk, emlékeink rendezé-
séhez. Közben mesélhetünk múltunkról 
gyermekeinknek, unokáinknak, ez remek 
alkalom arra, hogy továbbadjuk családunk 
történetének legfontosabb pillanatait.

Marie Kondo könyvei Magyarországon 
is elérhetők, segítségükkel további hasz-
nos tanácsokat kaphatunk, miként lehet a 
rendrakás a harmónia és a boldogság for-
rása. Hiszen a külső rend a belső békéhez 
vezet, amelynek elérésében a következő 
oldalpáron ajánlott PostaÖrökhagyó bizto-
sítás is segíthet.
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