
Foglalkozz ma az éjjeli szekrényeddel! Szabadulj 
meg a rendetlenségtől, takarítsd le, tűntesd el a 
káoszt! Tegyél ki egy szép könyvet, fotót keretben, 
egy kis virágot, egy kellemes emléket, tengerparton 
gyűjtött kagylókat, egy dekoratív tárgyat, bármit, 
ami jó érzéssel tölt el - ezeket pillantod meg először 
és utoljára, minden áldott nap! 

#1



Ma ne csatlakozz a telefonoddal a wifire és a 4G-
re! Maradj offline! Hogy megnyugodj és a 
telefont bátran az előszobában vagy a táskád 
zsebében (és nem a saját zsebedben) hagyhasd, 
tedd rá a csengőhangot, hogy észrevedd, ha bárki 
felhív, ha valami extra fontos történik! 

#2



Nézd át a kozmetikumokat, ápoló szereket, make-
up készletedet! Szabadulj meg a lejárt, beszáradt és 
soha nem használt daraboktól, vagy amiket soha 
nem is szerettél! A termékmintákra sincs 
szükséged, ha eddig nem használtad el őket!

#3



Ma csak csomagolásmentes 
élelmiszereket vegyél! Ezek tutti 
frissek lesznek és nem termelsz 
felesleges hulladékot. 

#4



Cseréld le a kanapéd 
díszpárnáit! Ezúttal valami 
igazán meglepőekre.

#5



Alakíts ki egy telefon, tablet (és minden hasonló eszköz) 
töltőállomást! Mindenképpen a hálószobán kívül. 
Lefekvés előtt hagyd a hálószobán kívül a mobilodat - 
szerintem kapcsold is ki, de legalább a wifiről és a 4G-
ről kapcsolódj le, így azért még hívhatnak! Ha a 
telefonod az ébresztőórád, akkor vegyél helyette egy 
igazi ébresztőórát, ez igazán minimális beruházás!

#6



 Hazafelé vegyél egy héliumos lufit 
a közeli parti boltban és vidd haza! 
Mert tök vicces!

#7



Tedd zsákokba azokat a ruhákat, amiket az elmúlt 
két évben nem vettél fel! Döntsd el mit kezdesz a 
zsákokkal! Például csatlakozz a Facebookon a 
Budapest Minden Ingyen csoporthoz és ajánld fel 
valakinek! A ruháink csupán 20 %-át hordjuk. Tudtad?

#8



#9

Nézegess régi 
fotóalbumokat!



 Szerezz be egy kellemes otthonillatosítót, 
otthonparfümöt vagy füstölőt! Az ámbra egy 
viszonylag semleges és biztoságos, mégis kellemes 
választás lehet. 

#10



 A mai vacsora asztalhoz a különleges 
alkalmakra tartogatott, ünnepi 
tányérok kerüljenek! Minden nap egy 
ünnep!

#11



Légy bátor és írd ma meg érzéseidet 
annak, aki megbántott! Engedd el a 
rossz érzéseket és gyakorold a 
megbocsátást. 

#12



#13

Szerezz be szép üvegeket, folyékonyszappan 
adagolókat, vagy mutatós tubusokat és töltsd át 
beléjük a tusfürdőket, samponokat, kézmosókat 
és a mosogatószert! Így nem a csúnya flakonok 
lesznek szem előtt reggel-este!



Szállj le előbb, parkolj messzebb 
és sétálj! Legalább 15 percet. Csak 
úgy. 

#14



Rendezd kategóriákba, szép dobozokba a 
hivatalos irataidat, számláidat, 
garanciapapírokat, orvosi leleteket, banki 
kimutatásokat! A régieket pedig semmisítsd meg! 
Ügyelj adataid védelmére!

#15



Ma este ne kapcsold fel az egész szobát fénybe borító, 
általános, mennyzeti világítást sehol - hozz létre 
kuckózós, összebújós, nagyon otthonos hangulatot, 
azzal, hogy kis helyi hangulatvilágításokat kapcsolsz fel, 
gyertyát és mécseseket gyújtasz! Keltsd életre az 
élettelen sarkokat és öltöztesd fénybe a lakást! 

#16



Készülj fel ma arra, hogy holnap ébredés 
után 24 óráig nem veszel semmit! Ma 
készíts ebédet holnapra is, hogy ezúttal 
ne a kantinban vagy a büfében vegyél 
kaját!

#17



Szedd össze egy dobozba azokat a tárgyakat, amik bár 
lehet, hogy szépek, mégis kellemetlen, rossz élmény 
kötődik hozzájuk, olyantól kaptad, akit nem kedvelsz, 
vagy egyáltalán nem tetszik! Tedd ki a kapud elé és írd 
rá, hogy ingyen elvihetők! Vagy add el őket! Vagy 
ajándékozd el! A lényeg: viszlát!

#18



#19

Ma semmi tévézés - filmek, 
híradó és sorozatok helyett 
olvass!



Ne maradj ma este otthon! Irány a belváros, egy 
kellemes séta és egy pohár bor egy teraszon! Jól 
válaszd meg a társaságodat, ez egy igazán 
kellemes hétköznapi este lesz! (szerezz bébiszittert, 
a gyerkőc se legyen “akadály”).

#20



 Vigyél haza egy új 
szobanövényt, vagy ültess 
egy új növényt a balkonodra! 

#21



#22

 Ma élvezd az alkotásban rejlő szabad érzést: ragadj 
meg egy festőhengert vagy ecsetet és fess le egy falat, 
falrészletet, akár csak egy csíkot valami izgalmas 
színre! Ne töprengj túl sokat a színválasztáson, bármi 
működhet (maximum újra átfested)!



Csatlakozz a Zöld Almárium Ökotanya és 
Tanyasi közösséghez - szezonális, friss és 
egészséges zöldségeket és húsokat kapsz 
tőlük! Egyenesen a termelőktől.

#23



Dobd ki a letörött szélű, megrepedt tányérokat, 
bögréket! Egyáltalán nem szépek és még 
balesetet is okozhatnak. Réginek új állja helyét - 
csak szép dolgokkal vedd magad körül!

#24



 Vegyél vagy szedj egy csokor 
virágot vagy szép ágakat a 
vázába!

#25



Hívj vendégeket, készíts valami egyszerű 
harapnivalót, vegyél egy üveg bort és 
dumáljatok egy jót!

#26



Írj vagy nyomtass ki egy inspiráló idézetet 
a Pinterestről! Keretezd be és tedd fel a 
falra, hogy mindig emlékeztessen a pozitív 
gondolkodásra!

#27



#28

Takarítsd ki a kacatos 
fiókot! Tudom hogy van!



Takarítsd ki a digitális teredet! Viszlát felesleges 
(és idegesítő) applikációk! Tölds le a fotóidat egy 
adathordozóra vagy egy felhőbe és iratkozz le a 
hasztalan hírlevekről! Ehhez ad segítséget az 
unroll.me - próbáld ki. Unfollow és unfriend, ha 
valaki zavar! 

#29

http://unroll.me


Szűntesd meg a fotel gardróbot - tudod, a fotel vagy szék, 
amire minden este ledobod a levetett ruhákat és egy 
hét alatt hatalmas gombóccá hízik! Vegyél egy 
ruhaállványt, egy ruhafogast vagy falra szerelhető 
akasztókat és ezeken szellőztesd a félig használt ruhákat! 
Így nem gyűrődnek, jobban szellőznek és átláthatóbbak.

#30


