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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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Ez a tervező végigvezet a napi és heti feladatok kuszaságán,
és segít tisztán látni, eligazodni a sürgős és nem sürgős
feladatok között. Közben pedig végig azt fogod érezni, hogy
ott állok melletted, fogom a kezed és bólogatok, hogy milyen
nagyszerűen csinálod. Remélem, hogy a tervező elolvasása
után idővel, te is egy olyan takarítási rutinnal a kezedben
állsz majd büszkén, ami által nem csak az otthonod lesz
állandóan tiszta és rendezett, hanem te magad is
időmilliomossá válsz. 

Kezdhetjük?

Rendre Fel!

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 
tisztaságnagykövet, 
takarítási folyamatok szakértője

Beköszönő



Természetesen az éremnek két oldala van. Vagyis ha minden eső után ablakot pucolsz, ha
azért nem használod a mosogatógépet, hogy tiszta maradjon, vagy ha minden ruhát
milliméter pontosan élére hajtogatsz a szekrényben, akkor sem tudsz az otthonodban
megfelelően pihenni, hiszen mindig csinálsz valamit. Tehát fordítva ülsz a lovon, mert te
vagy az otthonodért, és nem ő érted.
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Biztosan a te otthonodban is vannak olyan sarkok, ahonnan gyakran elfordítod a
tekintetedet, vagy mély sóhajtásba kezdesz, hogy “jaj, még ezt is meg kell csinálni, még ez
is rám vár”. Valószínűleg a reggelek többsége nálatok is kapkodással teli, és előfordul,
hogy nem találjátok a kocsikulcsot, netán a gyerkőcök tornazsákjait. És ha most
bekopognék hozzátok, akkor biztosan találnék olyan szekrényeket, fiókokat melyeknek az
ajtaját inkább nem nyitnád ki, nehogy a bennük lévő kacathegyek kiboruljanak. Ha a
mondatok olvasása közben buzgón bólogatsz, akkor egy egészséges és élettel teli
otthonban élsz, de most már itt lenne az ideje, hogy megtervezed és kialakítsd azt a
takarítási rutint, melynek segítségével megszűnnek a káoszos sarkok, a kapkodós reggelek
és a fiókokban lévő kacathegyek.  

Az otthonunk értünk van. Ezzel én is egyetértek. Vagyis az otthon feladata az, hogy
biztosítsa számodra és a családtagjaidnak a nyugodt és zavartalan pihenést az otthon
töltött órák alatt. Ha porcicák vigyorognak rád a sarkokból, ha nem találsz
ülőalkalmatosságot a sok ledobott ruhától, és a vízkő is átvette az uralmat akkor tuti, 
hogy nem fogsz tudni nyugodtan pihenni még 5 percig sem. Hiszen azon jár majd az
agyad, hogy ezt is és azt is még meg kellene csinálnod.

Egy tiszta és rendezett otthonhoz szükség van tervekre, tervezésre, listára és megfelelő
kommunikációra ahhoz, hogy a rendet és a tisztaságot hosszabb ideig meg tudjuk tartani.

Akkor vágjunk is bele!



Takarítani kell, ez tény! Azonban nem mindegy, hogy mikor, mennyit, ki és hogyan. Az
életben vannak sokkal érdekesebb dolgok, mint a takarítás, ezért mérlegelni kell, hogy
mennyi időt szánunk egy-egy takarítási feladat elvégzésére. A napi és heti rutin
kialakításával, a listaírás elsajátításával és gyakorlásával el tudod érni, hogy praktikusan
és hatékonyan tudd elvégezni a takarítási feladatokat a korábbi kapkodás és
kampánytakarítások helyett. Arról nem is beszélve, hogy amint a tervezés szokásoddá
válik, egy olyan életszakaszodba lépsz, ahol már nem probléma, ha kimarad egy-két
takarítási feladat, hiszen szokáskövetővé válsz. Így a körforgás ismétlődik, és bűntudat
nélkül csinálod meg a következő alkalommal anélkül, hogy az otthonod rabszolgájává
válnál.

Nem az a cél, hogy tökéletes legyél te és a lakásod is, és hogy tökéletesen csinálj mindent.
Így ne várd el magadtól azt sem, hogy a takarítási rutin egy csettintésre flottul fog menni.
Lépésről lépésre haladunk, és listáról listára alakítjuk ki a saját takarítási rutinodat a
tervezőben leírtak alapján. Ez nem csak azt jelenti, hogy lesz egy könnyen kivitelezhető
takarítási körforgásod, hanem azt is magában foglalja, hogy könnyen tudod majd
delegálni a feladatokat. Így bármelyik takarítási feladat elvégzésébe bevonhatod a
családodat is. Persze ehhez konkrétan megfogalmazott teendőkre van szükség mindenki
számára. Az egész tervezésnek, listaírásnak és takarítási rutin mizériának az a lényege,
hogy több időd maradjon arra, amit jobban szeretsz a takarításnál.
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Mi a takarítási rutin célja?

Ebben a tervezőben csak a takarítási rutin kialakításáról írok. Azt, hogy az otthonod
helyiségeiben a különböző takarítási feladatokat hogyan lehet minél eredményesebben,
gyorsabban és egyszerűbben kivitelezni, azt a Megszeretni a takarítást! programban
érintem részletesen. Ezért ha a takarítási feladatok rejtelmeibe is szeretnél elmerülni,
akkor csatlakozz a Megszeretni a takarítást! programhoz ide kattintva.

https://rendegykattintasra.hu/webshop/megszeretni-a-takaritast/
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Képzeld el, hogy minden, ami az életedben szerepet játszik, benne van a naptáradban!
Kivéve az éves ablakpucolás, a heti porszívózás vagy a szezonális lomtalanítás. Ezért
érthető, hogy amikor már nagyon koszosak az ablakok, a porcicák átvették a házadban az
uralmat, és a plafonig ér a pincében a szükségtelen dolgok kupaca, égnek áll a hajad és
azt kérdezed magadtól, hogy muszáj ennek mindig így lennie?

Nem, nem muszáj! Sőt lehet ez másképp is! t-e-r-v-e-z-é-s!

Tervezd be az ablakpucolást és a lomtalanítást, a porszívózást és a heti mosást, a
gyerekszoba összepakolását és a vasalást. Egyszóval mindent, amire egy otthon rendben-
és tisztántartásához szükség van.

Akkor most ezek után vágjunk is bele a takarítási rutinod kialakításához szükséges 
listáid megírásához! A listaíráshoz használd a Háztartási naplót. Hidd el, hogy nagy
segítség lesz számodra! 

Mindenhonnan azt halljuk, hogy tervezzünk, tervezzünk, tervezzünk! 

Megtervezzük, hogy mikor megyünk szabadságra, a gyermekünk születésnapi buliját, és a
továbbtanulását. Megtervezzük a következő heti menüt és bevásárlást, és azt, hogy mikor
és mire mennyit költhetünk. Megtervezzük a kertet, az otthonunk helyiségeinek kinézetét
és a ruhatárunkat is. De ki az, aki ezekkel együtt megtervezte már a napi, heti és a
nagytakarítást is?

„Ha nem tervezzük meg az életünket,
akkor könnyedén 

valaki más terveibe csöppenhetünk. 
Gondolhatod, 

hogy ő mit tervezett neked.
Valószínűleg nem túl sokat.” 

(Jim Rohn)
 

Tervezni és tervezni!



Gondold át, hogy az otthonod melyik helyisége van kitéve a legnagyobb igénybevételnek
napi szinten! Ebben a helyiségben valószínűleg gyakrabban kell takarítani, tehát az
idetartozó házimunkák napi vagy heti prioritást élveznek.

Ilyen helyiség általában a nappali, a konyha, a fürdő és a WC. A gyerekszobát azért nem
sorolom ide, mert ez az a helyiség, ahol ha éjjel nappal pakolnánk vagy takarítanánk,
akkor sem lenne soha rend, mert ott valahogy mindig újratermelődik az újabb pakolni
való. Így ez a szoba nálam mindig a „nem sürgős, de fontos kategória alá esett. Ha nem
pakolok el, akkor sem történik semmi, de ha naponta pakolok el, mert van rá időm, akkor is
van mit tenni ott. Tehát ez heti feladat besorolást kapta nálam.

Az időddel neked kell gazdálkodni, és nem másnak. Tehát a te szemszögedből sorold be a
napi és heti feladataidat.
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A feladatok tervezésénél figyelembe kell venned, hogy valami fontos, vagy sürgős. Illetve
nem mindegy, hogy kinek és mikor!

sürgős és fontos – mindenképp el kell végezni aznap – ezek napi feladatok lesznek - pl.
kivinni a szemetet 

nem sürgős, de fontos – 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

Fontos vagy sürgős? Kinek és mikor?

Sürgős!



Marcsi nagyon ügyes háziasszony négy pici gyerekkel.
Amikor hozzám fordult, hogy segítsek neki a takarítási
rutin kialakításában, akkor egy nagyon kaotikus és
rendszertelen háztartásba léptem be. A gyerekek sorban
egymás után jöttek, és ő hirtelen csöppent bele a
háziasszonyi léptbe egy vállalkozónői szerepből. 
A nagyszülők távol éltek, így nem tudott senkitől segítséget
kérni.

A probléma ott kezdődött, hogy a naptárába csak azok az
események voltak beírva, amik a vállalkozói életében
fontosak voltak. A tervek között nem szerepelt sem a
bevásárlás, sem a reggeli oviba készülődés, sem pedig a
gyerekorvosi időpontok. Így arról nem is álmodtam, hogy
egy-egy takarítási feladatot is fellelek a lapokra írva.

Rá kellett vezetnem Marcsit arra, hogy neki nem csak
tervezésre van szüksége, hanem háztartási segítségre is.
De mielőtt megkeresné a segítségét, első körben neki kell
rendet teremtenie maga körül, és neki kell összeírnia
azokat a feladatokat, amiknek az elvégzéséhez szükség
van egy jól működő háztartásban. A feladatok összeírása
után pedig elkezdtük a különböző listák megtervezését,
kitöltését. 

Ma már Marcsi terv szerint és segítséggel vezeti a
háztartását. De ehhez szükség volt a felismerésre, hogy
nem lehet sokáig káoszban élni. 
És persze a káosz felszámolásra szükség van egy másfajta
gondolkodásmódra, ehhez hozzátársítva a tervezés
elsajátítására, és egy jól működő takarítási rutin
kialakítására.
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Ügyfélsztori a hétköznapokból



Most vedd elő a Háztartási naplódat, és gondold végig, hogy napi és heti szinten melyek
azok a takarítási munkák, amiket a saját tisztaság és rend érzetedhez a
legfontosabbaknak tartasz! Hangsúlyozom, hogy a SAJÁT szempontodból….Nem azért,
mert a szomszéd is így csinálja, vagy mert az anyós ferde szemmel néz rád! Azokat vedd fel
ezekre a listákra, amik NEKED fontosak, és úgy kategorizáld őket, ahogy NEKED
szükségesek. Arra készülj fel, hogy ez egy hosszú lista lesz, de ez teljesen rendben van. Ha
kész ez a hosszú lista, akkor jöhet a kategorizálás. Vagyis, hogy a napi, heti, vagy a
ritkábban elvégzendő feladatok közé sorolod. Ezt mindegyik feladat mellé írd oda. Majd
gondold végig, hogy ki tudná a családtagok közül ezt a háztartási munkák rajtad kívül
elvégezni, és ezt is írd oda mindegyik feladat mellé. De nyugodtan gondolkozhatsz a
kiszervezésben is. Akkor ezt írd a feladat mellé.

Ha kész vagy a feladatlistád megírásával, és be is kategorizáltad őket, illetve mellé írtad
annak a nevét, aki meg tudja csinálni az adott feladatot, akkor kezdődhet a tervezés!

Mielőtt nekikezdenél a listák kitöltésének, mindenképp olvasd végig a tervezőt, és csak
ezután fogj hozzá a listaírásnak. Az üres listákat a tervező végén találod, és hogy ne
kelljen az egész könyvet kinyomtatnod, letöltő linkeket is csatoltam. Igyekszem a könyvben
mindent részletesen elmagyarázni, így a végére benned is összeáll majd az a kép, hogy
mit, hogyan, mikor és kivel szeretnél megcsinálni.
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Gondold végig!

 Fontos, hogy a tervező olvasása közben
ne feledkezz meg arról, hogy a felsorolt
feladatok csak példák! A saját listáját
mindenkinek magának kell elkészítenie a
saját igényei alapján a háztartásához, a
családjához, és az életritmusához
igazodva. Nekem például fontos, hogy
naponta legyen a wc kitakarítva. 
De másnak valószínűleg nem ez lesz a
lista első bejegyzése.

A Háztartási napló a listaírásban és az új szokások bevezetésben is
hasznos segítségedre tud lenni. Arról nem is beszélve, hogy a vezetésével
élménnyé és stresszementessé tud válni a háztartásvezetés. A naplót ide
vagy a képre kattintva tudod megrendelni. Kuponkód a könyv 27. oldalán!

 
 

https://rendegykattintasra.hu/haztartasi-naplo/
https://rendegykattintasra.hu/haztartasi-naplo/
https://rendegykattintasra.hu/haztartasi-naplo/
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A napi feladatok fogalma alá azok a feladatok tartoznak, amelyeket minden egyes nap el
kell végezned otthonod rendben tartásához. Ez a lista nem arról szól, hogy a feladatokat
felsoroljuk benne A-tól Z-ig, hanem csak azokat  tartalmazza, amiket a te tisztaságérzeted
miatt mindenképpen el kell végezned.

Szóval itt most ne olyan listában gondolkodj, ahol a feladatok elvégzéséhez napi 2-3 órás
vagy hosszabb idő szükséges! Ennél kevesebb idővel kell számolni. Például reggel fél óra
és este fél óra.

Természetesen a kisgyermekes családoknál akár több is lehet, ez csak irányadó. Te is úgy
alakítsd ki a napi feladatlistádat, hogy a saját lehetőségeidhez mérten minél praktikusabb
legyen! Akinek reggel 5 órakor el kell már indulnia a munkahelyére, az valószínűleg nem
fogja reggel összepakolni a gyerekszobát.

De aki otthonról dolgozik, az el tudja osztani a napi teendőit reggelre és estére is. 
Ezek csak példák és ötletek, melyekből el tudsz indulni a saját laza háztartásod felé.

Napi feladatok helyiségek szerint

Takarítási jó tanács
Mielőtt bármilyen takarításnak nekiállsz, először porszívózz
fel a hozzáférhető helyeken. Így a hajszálak és a porcicák
nem szállnak, nem kenődnek sehová, ráadásul ezzel a
praktikával a takarítási idő lerövidíthető. A takarítás utolsó
lépéseként pedig jöhet az alapos porszívózás.



elől hagyott dolgok; 
tűzhely letörlése;         
asztal letörlése;         
mosogatógép elindítása, kipakolása;   
konyhapult áttörlése; 
konyhaszekrényen lévő maszatok;        
felső és alsószekrény közötti burkolaton lévő maszatok;
szemét;

párnák, plédek; 
újságok, könyvek;
bögrék, tányérok;

mosdó áttörlése;         
tükörfelületek áttörlése;         
vécékagyló és ülőke áttörlése;         
szemét;

BEJÁRAT
szekrényen kívüli cipők; 
az előszobaszekrényen felejtett dolgok;

NAPPALI

KONYHA

HÁLÓSZOBA
ágynemű megigazítása;         
szétszórt, levetett ruhák;

GYEREKSZOBA
játékok;         
szétszórt ruhák;         
ágynemű megigazítása;

FÜRDŐSZOBA ÉS MELLÉKHELYISÉG

www.rendegykattintasra.hu

Például...
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Ebben a listában azok a feladatok
szerepelnek, amik neked fontosak. Amiket
hetente szeretsz megcsinálni, és amik a te
komfortérzetedhez kellenek. Azokat a
feladatokat írd fel, melyeket heti
rendszerességgel szeretnél elvégezni, de
akkor sem borul össze a ház, ha valamilyen
oknál fogva nem sikerül megcsinálnod. Ide
már több mindent fel tudsz írni, mint a napi
feladatok közé, és viszonylag rugalmasabban
tudod őket kezelni, mert az
időbeosztásodhoz is, és a szabadnapokhoz
is igazítani tudod.

Viszont a tervezés csak akkor válik
eredménnyé, ha tartod magad a napi
betervezett feladatlistához. Tehát tényleg
csak olyan feladatokat írj fel bármelyik
kategóriához, amit biztosan el fogsz tudni
végezni. Mert ha betervezed, és nem tudod
elvégezni túltervezés miatt, akkor bizony jön
a frusztráció, és az önostorozás. Arra meg
senkinek sincs szüksége. Főleg neked nem!
Ha naponta elvégzed a betervezett
feladatokat, a heti feladatlista kipipálása
sem fog gondot okozni. Sőt, így kevesebb
időt kell majd ezekre a feladatokra
fordítanod.

Itt is vedd figyelembe, hogy a felsorolt
feladatok csak példák. Elvehetsz belőle és
tehetsz hozzá.

Heti feladatok

A heti feladatokat helyiségek szerint is írhatod a listádra, ahogy a mintatáblázatba látod.
Akkor az első lépés a helyiségek felírása, és utána kell a feladatokat és az időbeosztást
hozzárendelni, vagyis megjelölni, hogy heti vagy napi feladat.
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Például...

Pókhálózás

Ablakpárkányok portalanítása

Nyitott felületek portalanítása és rendbe tétele

Fűtőtestek külső takarítása

Maszatos felületek nedves takarítása

Szemét összegyűjtése és kivitele

Padló porszívózás és felmosás

Ajtó áttörlése

Konyha
Háztartásigépek külső felületeinek nedves takarítása

Konyhaszekrény külső felületeinek nedves takarítása

Hálószoba
Ágynemű áthúzás

Hűtő belső takarítása

Gyerekszoba
Játékok átnézése, szelektálása

Fürdőszoba
Minden felület teljes vízkőmentesítése

Csempefelület nedves takarítása

Tükrök tisztítása

Minden helyiségben

Mellékhelyiség
Csempefelület takarítása

Vécékagyló és ülőke takarítása kívül és belül

Mosókonyha
Gépek külső és belső takarítása
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Vannak olyan feladatok, melyeket általában évente kétszer-háromszor kell megcsinálni,
de meg kell csinálni. És ha nem tervezted be előre, akkor előfordul, hogy december 20-án
állsz neki ablakot pucolni, vagy a karácsonyi kerti dekorációt a nyuszi viszi el, és akkor a
pince lomtalanításáról még nem is beszéltünk.

Ezek a feladatok is tervezést igényelnek, de nem abba a táblába írjuk, ami alapból a napi,
heti terveződ. A nagytakarítást annak a hónapnak a heti tervezőjébe jelöljük, amikor
szeretnénk megcsinálni. Magáról a nagytakarításról a Megszeretni a takarítást című
könyvemben írok bővebben. Sőt! Tavasszal és ősszel pedig együtt végezzük el a
nagytakarítást a Megszeretni a takarítást! online program résztvevőivel egy-egy kihívás
keretein belül.

A nagytakarítás sem egyórás tevékenység, így ha nem tervezed meg, hogy melyik
helyiséget melyik után csinálod, akkor előfordulhat, hogy elcsúszol vele. Vagy nem lesz
kész minden helyiség, vagy eltart a takarítás két hétig is. Ami nem egy szerencsés dolog,
mert egyrészt van egy munkahelyed, ahol a nap nagyrészét töltöd, és este már nem akarsz
ablakot pucolni, vagy a szabadságodat nem az ablakpucolásra akarod kivenni. Másrészt
pedig az idő pénz. Nem mindegy, hogy egy-egy takarítás egy napot vagy egy hetet vesz el
az életedből. Ezért ha nincs is a rendszeres takarításhoz segítséged, a nagytakarításhoz
mindenképp érdemes egyet hívni. Mondjuk egy hivatásos takarítónőt.

Éves feladatok

Takarítási jó tanács
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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Például...

Az összes lámpatest nedves tisztítása

Minden dísztárgy (falon és polcokon) nedves tisztítása

Fütőtesek külső és belső és fűtéscsövek külső takarítása

Szekrények belső felületeinek és tetejének nedves takarítása

Szekrények elhúzása és hátsó felületének takarítás

Ablakpucolás kívül és belül

Roló, redőny, szalagfüggöny, reluxa takartás

Függönymosás

Ajtók telibetörlése nedvesen

Nagytisztítás szőnyegeknél

Plédek, lakástextilek tisztítása

Plüssállatok mosása

Könyvek takarítása, rendszerezése

Papírok és dokumentumok rendszerezése, szelektálása

Lábtörlők takarítása

Terasz takarítása

Takarítási jó tanács
Attól még, mert „úgyis egyből koszos lesz”, és „úgyis csak a „WC-ben
használjuk”, még érdemes a vécékefét félévente cserélni, hiszen egy
merő bacitenyészet az egész fogantyústul-keféstül annak ellenére,
hogy rendszeresen tisztítjuk. Gondolj bele! Általában kézmosás előtt
markolod. Na ugye! És akkor még az elhasználódásáról nem is
beszéltem… 
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A következő lépésben gondold át, hogy mik azok a munkák, amik a takarítási feladatok
mennyiségét is megnövelhetik abban az időszakban, amikor ezekre az extra feladatokra
sor kerül! Idetartozik a felújítás, festés, ablakcsere, költözés stb.

Egyéb feladatok

Az igazi tervezők, és a valóban stresszmentesen élő háztartást vezetők nem csak takarítási
feladatokban gondolkodnak, ha a takarítási rutinról beszélnek, hiszen ezek mellett még
nagyon sok teendő van, ami rájuk vár. Szülői értekezlet, kuka kirakása, fogszabályzó,
vendégség, fodrász, haverokkal való összejövetel stb. Így ők, a tervezőjükbe mindent
beleírnak. Igen, még a fentebb felsorolt tevékenységeket is. Egyszóval mindent, ami az
életünkhöz hozzátartozik. Ehhez a komplett tervezéshez pedig tökéletesen alkalmas a
Háztartási napló, amit kimondottan elfoglalt nőknek készítettem.
 

Extra feladatok

Takarítási jó tanács
Reluxa tisztítás egyszerűen: önts egy vödörbe vizet, tegyél bele egy
kevés mosogatószert. Húzz egy használaton kívüli pamutkesztyűt a
kezedre, és azt mártsd bele a vödör vízbe. A másik kezeddel nyomkod
végig a vizes kesztyűt, hogy ne folyjon belőle a víz. Ezután a kesztyűs
kezedet húzd végig egyenként a reluxa elemein. Vizezés, húzás,
vizezés, húzás…. Ilyen egyszerű… 
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Ha már tudod, hogy mi fontos számodra, és a napi, heti feladatok is felsorakoztak a
füzetedben, össze is tudod állítani a saját takarítási rutinodat. Nem kell túlbonyolítani!
Segítségként vedd alapul a mintatáblázatokat, és a tervező végén lévő üres táblázatokat.
A könyv elolvasása után nyomtasd ki az üres táblákat, és kezdd el tervezni a saját
rutinodat!

Ha már elindultál az automatizálás és stresszmentesítés útján, akkor épp itt az ideje, hogy
a családodat is bevond ezeknek a feladatoknak az elvégzésébe. Ezért ha kész vagy a
listákkal, akkor a lakás jól látható helyére rakd ki őket, hogy mindenki lássa, és ettől
kezdve a veled együtt élők figyelmét is hívd fel arra, hogy hamarosan az ő két kis kezükre
is szükséged lesz a takarítások alkalmával. Arra mindig figyelj, hogy a hétvégére a lehető
legkevesebb feladatot tervezd be, hiszen a hétvége elvileg a családé.

A tervezésnél vedd figyelembe, hogy melyik napok a sűrűbbek és melyik napok a lazábbak!
Tartsd szem előtt azt is, hogy van-e bébiszittered vagy takarítónőd! Mert akkor már más
dolgok lesznek fontosabbak mondjuk a porszívózásnál. Arra is figyelj, hogy ha szombatra
tervezted be a mosást, akkor a vasalás ne péntekre legyen beírva! Hiszen a vasalás mindig
a mosás után jön, és nem szerencsés, ha a nagy halom vasalatlan ruha még 5 napig ott
figyel a kosárban. Egyrészt több időre lesz szükséged a vasaláshoz, másrészt a lelkednek
sem tesz jót a kupac látványa.

A jó időbeosztás mindig nagyon fontos, mert így kisebb az esélye az elcsúszásnak,
tervezhetőbbek a napjaid és még a család többi tagját is be tudod vonni a házimunkába.

A színekkel is tudsz játszani, hiszen ha az azonos jellegű vagy egyforma feladatokat
azonos színnel jelölöd a tervben, akkor már ránézésre meg tudod állapítani, hogy mit és
mikor kell csinálni.

És hogy a praktikusságra is törekedjünk, ezért érdemes a mosást a takarítással egy napon
végezni, mert amíg a mosógép helyettünk dolgozik, addig mi egy helyiséget lazán rendbe
rakunk. Itt is fontos alapszabály az, hogy mindig a legutálatosabb dologgal kezdd a
napodat! Ha ezzel kezded, akkor a többi betervezett feladatot már pikk-pakk elvégzed.

Most te jössz!

Takarítási jó tanács
Minden napra és hétre írj listát az elvégzendő feladatokról
úgy, hogy az első mindig az „utálom” feladat legyen. Ha ezzel
kezded a napodat, akkor biztosan a lista végére érsz, és még a
motivációd is hosszabb távon megmarad. 
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Vannak olyan váratlan helyzetek, mint például a betegség, a beeső sürgős munka, stb.
Mivel te egy stresszmentes háztartást akarsz most felépíteni, ezért ezeket is lazán kell
tudnod kezelni. A takarítási feladatok hétről hétre megismétlődnek. Így ha a terved szerint
minden szerdán takarítasz, és minden hétfőn vasalsz, de lebetegedtél, akkor nem dől
össze a világ, hogy azon a héten kimarad a takarítás és a vasalás. Legfeljebb a következő
héten kétszer annyi porcicával találkozol, és egy kosár helyett kétkosárnyi vasalt ruhát
kell kivasalnod. Így is, úgy is neked kell megcsinálni, így nem kell görcsölni rajta. Ha
valakinek pedig pont az a fehér ing kellene, ami még nincs kivasalva, akkor két választása
van: vagy kivasalja, vagy választ egy másik inget, ami már ki van vasalva.

Most már látod, hogy hogyan lesz az otthonod mindig tiszta és rendezett? Érted, hogy mi
a jól működő takarítási rutin alapja? Tervezni, leírni, és megcsinálni. Ennyire egyszerű!

Van, aki hetente egyszer áll neki takarítani, de akkor az összes helyiséget érinti. Mások
pedig minden nap egy-egy helyiségre fókuszálnak, és így minden napra elosztják a heti
takarítását. Bárhogy is csinálod, fel kell ehhez is állítani egy tervet, ki kell alakítani egy
rutint. Nem mindegy, hogy először mész a fürdőbe és a végén a gyerekszobába, vagy egy
jól működő rutin szerint végzed a takarítást.

Az ügyfeleimtől sokszor hallom, hogy mire végeznének a feladatokkal, már kezdhetik is
elölről, mert ahol kezdték, ott ismét szanaszét van minden. Ilyenkor megkérdezem, hogy mi
a fontos: az, hogy az otthonodban egy életszagú élettér alakuljon ki, ahol mindenki imád
otthon lenni, vagy az, hogy minden az élére legyen állítva, és senki se szeressen otthon
lenni?

Hogyan kezeld a váratlan helyzeteket?

Általában azok, akik naponta takarítanak, beleesnek abba a hiába, hogy bár elhatározták,
hogy ma csak a gyerekszobát takarítják ki, azért csak meglátnak valamit a konyhában
vagy a nappaliban is. És ilyenkor történik meg az, hogy mire észbe kapnak, már a lakás
minden zugában jártak. A végeredmény egy komplett takarítás, és egy egész nap, mert
közben beesteledett. És ez minden nap ismétlődik. Nem csoda, hogy az azok, akik így
gondolkodnak, egy idő után kiakadnak azon, hogy hiába takarítanak, sosincs rend. Mert
ők a sok munkát látják, a családtagok pedig „csupán csak” élni szeretnének otthon.
Hogyan lehet ebből az ördögi körből kilépni?

Amit sokan elrontanak



Kati minden napra egy helyiséget tervezett be, és a
hétvégén nem takarít. A heti takarítás abból áll neki, hogy
mindenhol letörölget, elpakol, felporszívóz, ahol szükséges
ott felmos. A konyhában ehhez még hozzájön a
konyhabútor külső részének a lemosása, és a fürdő, wc
teljes takarítása. 

Hétfő – gyerekszoba
Kedd – nappali és előszoba
Szerda – konyha
Csütörtök – hálószoba és gyerekszoba
Péntek – Fürdő és wc

Kati arra panaszkodott, hogy hiába tervezte el így a heti
takarítását, valahogy mindig tovább tart, mint egy normál
takarítás. Kiderítettük, hogy Kati hétfőn nem csak a
gyerekszobába látogat be takarítás ürügyén, hanem ha
már elől van a porszívóval, a nappaliba és a hálóba is
felporszívózik egy „kicsit”.

Nem lenne ezzel semmi baj akkor, ha eredetileg a terv így
lett volna megalkotva. De mivel nem ez szerepel a tervben,
ezért elcsúszik mindennap, és így válik lassan a háztartása
rabszolgájává. Ami rettenetesen rossz, mert elindul azon
az úton, amikor kezd kiszeretni az otthonából, és a
házimunkát szükségtelen rossznak gondolja. Így uralkodik
el rajtunk és az otthonunkban a káosz, a stressz, és az
utálat. 

Így Katinak is azt tanácsoltam, mint mindenki másnak,
hogy a heti takarítást ne szedje szét napokra vagy
helyiségekre, hanem összpontosítson mindent egy napra!
Ezen az egy napon kell minden helyiséget meglátogatni, és
aztán még pluszban egyszer vagy kétszer felporszívózni.
Ehhez a plusz porszívózáshoz tökéletes egy vezeték nélküli
porszívó vagy egy robotporszívó. 
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Ügyfélsztori a hétköznapokból
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A heti takarítás nem abból áll, hogy minden alkalommal kimossuk a hűtőt
vagy az összes szekrényt belülről, vagy mindennap a kezünkben van a
porszívó. Hanem egy általános takarításról beszélünk, ami a fentebb
említett feladatokból van összerakva. Amikor pedig a tavaszi vagy az őszi
nagytakarítást végezzük, akkor aztán beleadhatunk apait-anyait, és
minden sarkot meglátogathatunk a lakásban.

Látod már, hogy hol kerül a gépezetbe hiba, és hol lehet elcsúszni? 

Az egyik, hogy nem tervezünk, a másik pedig az, ha nagyon szétszabdaljuk
a feladatokat.

Érted már?
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A napi és heti feladatok összeírásával elkészültél, akkor még hátra van egy-
két dolog ahhoz, hogy az év minden napját szervezetten töltsd a
háztartásod tekintetében. Tehát ezeket az éves munkákat is tervezd be! 

Most elérkeztünk a takarítási rutin kialakításban ahhoz a részéhez, ahol
azokat a legutálatosabb feladatokat kell beilleszteni a tervedbe, mint
például az ablakpucolás vagy a lomtalanítás. A heti és a havi tervek
párhuzamosan futnak egymás mellett, és ezeket az extra feladatok mindig
be kell írni az adott hónap megfelelő napjához, vagy időszakához.

Ezek az extra feladatok több tényezőtől is függenek: az időjárástól,
ünnepektől, és nem utolsó sorban tőled és az időbeosztásodtól.

Mivel itt van egy kis rugalmasság a tervezésben, hiszen nem napra
pontosan tervezed, ezért beleeshetsz abba a hibába, hogy elkezded
halogatni. Erre a halogatásra később visszatérek.

Hogyan tudod jól csinálni?

Ennyi év háztartásvezetési és takarítási tapasztalattal a hátam mögött
tudom, hogy az embernél nincs ravaszabb a földön. Minden lehetőséget
megragadunk arra, hogy a tavaszi nagytakarítást el tudjuk halasztani.
Képesek vagyunk egy-egy lomtalanítást véletlenül a szabadságunk
napjaira tervezve lemondani, mondván: nem azért vagyok szabadságon,
hogy lomtalanítsak. Ezért neked már úgy kell tervezned, hogy a saját
ravaszságodon is túljárj! Előre be kell írni az éves tervezőbe a hétvégéket,
az ünnepnapokat, a szabadságokat és a többi olyan napot, amire nem
szabad semmit sem tervezni.

Ezeket a takarításra alkalmatlan napokat teljesen más színnel jelöld a
táblázatodba, 
és ezt a színt ne is használd más feladat megjelölésére!

Pár szó az éves feladatokról



Edit egy régi, rutinos ügyfelünk volt már 3 éve. Minden
évben négyszer mentünk hozzá, és a feladatunk egy teljes,
mindenre kiterjedő nagytakarítás volt. Ebben a normál
takarítási feladatok mellett, benne volt az ablakpucolás, a
szekrények belső takarítása, a könyvespolcok teljes
rendberakása, és a kiszelektált már-semmire-sem-lesz-jó
dolgok elvitele a szemétlerakóba. A szelektálás az ügyféllel
együtt történik, hiszen csak ő tudja eldönteni, hogy később
még szüksége van-e az adott dologra vagy sem. (Persze
azért itt is adok tanácsokat, és rávezetem az ügyfelet arra,
hogy minek van haszna a jövőben, és minek nincs.)

Az időpontok előre egy évre le voltak fixálva, de mindig
küldtem emlékeztető e-mailt, hiszen nem lehet tudni, hogy
mikor jön közbe valami az ügyfélnél. Nem is volt sosem
probléma addig, amíg Edit úgy nem döntött, hogy elmegy
spontán nyaralni. És hát ez a nyaralás sem neki, sem
nekünk nem volt betervezve. Így mikor Edit megkapta tőlem
az emlékeztető e-mailt, hogy másnap érkezünk hozzá a
szokásos negyedéves takarításra, kétségbeesetten hívott
fel, hogy most mi lesz? Mert ő reggel elutazna, de a
takarításról sem akarna lemondani.

Természetesen megoldottam a helyzetet, de ez az eset is
alátámasztja azt, hogy tervezni kell. És nem csak a
házimunkát, hanem a szabadidőt és a privát életet is. 
Azóta Edit csak úgy foglal le spontán nyaralást, ha előtte
megnézi a tervezőnaptárát, és ahhoz igazítja minden
feladatát.
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Ügyfélsztori a hétköznapokból
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Igyekezz úgy megalkotni a takarítási rutinodat, hogy a heti és havi feladatok mellé ne
nagyon tervezz be extra feladatokat. De ha mondjuk a nagytakarítás van soron, akkor
azon a héten nem kell napi vagy heti takarítással számolnod, mert a nagytakarítás
mindenre kiterjed. Viszont az olyan napra, ahol lazább a heti terv, oda berakhatsz egy-egy
havi feladatot. Erre nagyon figyelj, mert itt is be lehet sokallni. Együtt kell az összes
feladatot kezelned, így biztosan minden napod fokozatosan stresszmentessé válik, és
mégis el tudod végezni a feladatokat. Egyszer kell több időt fordítanod a takarítási
rutinod megtervezésére, kialakításra, és utána csak minden januárban, vagy a változások
időszakában hozzá kell igazítanod, illetve korrigálni, az élet adta változásokkal.

Gondolok itt például arra, hogy a gyermeked már önállóan megy az iskolába, és nem kell
reggelente kapkodni. Vagy menet közben lett egy háztartási segítőd, így a takarítás már
nem a te prioritásaid közé tartozik.

A takarítási rutinnak rugalmasnak kell lenni. A feladatokat el kell végezni, ezt tény! De ha
aznapra valami más jön közbe, és nem tudsz valamit elvégezni, akkor sem történik semmi,
hiszen a másik héten is van erre lehetőség.

Ennek ellenére mindig résen kell lenni, mert előfordulhat, hogy a tavaszi nagytakarítás
addig csúszik napról napra, hónapról hónapra tovább, míg egyszer csak azon kapod
magadat, hogy ősz van. Ebben az esetben pedig szívod a fogadat, mert nemhogy játszi
könnyedséggel, de még segítséggel is csak vért izzadva tudod a lakásodat a padlástól a
pincéig kitakarítani. Tehát törekedj arra, hogy a tervedet 95%-ban tartsd is be, mert csak
akkor van értelme a tervezésre szánt időnek. Ezért mindig megfontoltan és jól átgondolva,
a lehető legprecízebben tervezz, és alakítsd ki a rutinodat!

Ha pedig már kész a terved, akkor se vedd lazábbra a figurát. Minden reggel nézd meg,
hogy aznapra mit terveztél be, és ennek fényében fuss neki a napnak! Először mindig a
legfontosabbal kezdd, de ezt más betűvel vagy színnel írd be a tervedbe. Aztán sorban
jöhet a többi teendő. Mivel a legfontosabbakat elvégezted, ahogy a heti komplett tervben
be van írva, nagy baj már nem történhet.

Ha valamelyik nap plusz feladatra nem jut már időd, akkor ezt ne told át a másik napra,
mert akkor a következő napon is csúszni fogsz. Ha valamit nem tudsz aznap megcsinálni,
nem történik semmi sem, hiszen a következő hétre is be van tervezve az a feladat. De ha
valaki eltör egy poharat a konyhában szombaton, akkor nem kell várnod a
feltakarításával szerdáig, mert a szerda a takarítónap nálad.

Minden tervet szabad rugalmasan kezelni, ezért nem kell minden kis változáson görcsölni.
Viszont próbáld meg tervszerűen vezetni a háztartásodat, mert a káosz, a rendetlenség
csak a tervezéssel, a rendszerességgel szűnik meg.

Megfontolva, jól átgondolva!
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Megfontolva, jól átgondolva!

Az, hogy a terved működőképes-e a hétköznapokban, az csak akkor fog kiderülni, ha
elkezded alkalmazni. Használat során derül ki, hogy hol kell másképp tervezni, melyik
napokat kell megcserélni és melyik feladatra kell több idő. Esetleg menetközben rájössz,
hogy mégis csak kiszerveznéd némelyik feladatot. De mint mindenben, ebben az esetben is
a gyakorlat teszi a mestert. Tehát biztos lehetsz abban, hogy napról napra, hétről hétre és
hónapról hónapra egyre jobb terved lesz, egyre nagyobb rutinnal rendelkezel, és a
háztartásod is rugalmasabban fog működni. Nem fogsz annyit stresszelni és a
szabadidőd is nagyságrendekkel több lesz. Ráadásul a káosz és rendetlenség fogalma
ismeretlen lesz a számodra.

Rutinok kialakítása

Egyetlen terv vagy lista sem válik hasznunkra, ha nem alkalmazzuk. Tehát ha készen
vagyunk a listákkal és a besorolásokkal, következhet a betervezett feladatok rendszeres
végrehajtása, hisz ez vezet a számodra jól működő takarítási rutinodhoz.

Előfordulhat, hogy az első alkalommal több idő kell az adott feladat elvégzéséhez, mint
ahogy tervezted. De ez nem gond, és ne hagyd abba a tervszerű munkát! Hidd el, ha
rendszeresen csinálsz valamit, és a terved mentén haladsz, akkor egyre nagyobb rutinod
lesz benne és egyre gyorsabban fogod a feladatokat elvégezni!

Hogyan tudjuk a rutinunkba illeszteni a napi, heti és éves feladatokat egyszerre?

Mindegyik feladatot mindig egymás mellett, egymással párhuzamosan kell kezelni. A heti
feladatok mellé írd be ceruzával azokat a feladatokat, amik az éves feladatok közé
tartoznak, de pont azon a héten szeretnéd elvégezni. Ezt a ceruzás beírást vagy vasárnap
este, vagy hétfőn reggel intézd el, így a hetedet úgy tudod kezdeni, hogy már az összes
feladatra fel tudsz készülni, ami azon a héten rád vár. 

Most már minden rendelkezésedre áll ahhoz, hogy elkezdd a saját rutinod megtervezését,
kialakítását. 

De ha elakadnál és segítségre van szükséged, akkor itt tudsz időpontot foglalni egy
személyes konzultációra, ahol csak a te terveddel foglalkozunk, és így biztosan
megszületik a saját, jól működő takarítási rutinod.
 

https://rendegykattintasra.hu/konzultacio/
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Minden házimunkánál tartsd szem előtt azt, hogy nem neked kell mindent megcsinálnod!
Több megoldás is létezik arra, hogy könnyíts magadon. 

Gondold át, hogy mennyi időt tudnál megtakarítani, ha lenne egy takarítónőd! És addig,
amíg a takarítónő nálad dolgozik, te vagy más munkát tudsz elvégezni, vagy a
családoddal tudod ezt az időt eltölteni. Mérlegelj! Melyik éri meg neked jobban? 

Ha nem engedi meg a családi költségvetés, hogy egy takarítónőt fizess, akkor szedd
részekre a nagyobb feladatokat. Mert lehet, hogy egy vasalónő vagy egy bébiszitter
belefér, és máris a feladatok egy részét átadtad másnak. Esetleg ha csak az éves
nagytakarításhoz vagy ablakpucoláshoz keresel segítséget, már azzal is sokkal előrébb
vagy. 

Családtagok is részt vehetnek ám a házimunkában! Egy férj vagy egy fiúgyermek is
megtanulhatja a porszívó vagy a portörlő használatát.

Gyakran vizsgáld felül a tervedet! 

Nőnek a gyerekek, változik a munkahelyed és a férj is sok mindent megtanult már. Így
nem biztos, hogy a tavalyi terved erre az évre is tökéletes lesz. Mindig változik az
életviteled, és folyamatosan változnak a szükségleteid még a háztartás terén is. Nálam
például még 10 évvel ezelőtt a heti egy takarítási nap kevés lett volna, ráadásul még
kertünk is volt, aminek a rendbetételét is be kellett iktatni. A fűnyírás akkor még heti
munka volt. Tehát úgy kezeld a tervedet, hogy az csupán egy váz! Hozzá lehet tenni, és el
lehet belőle venni.

Mindegy hogy kézzel vagy géppel, fekete-fehérben vagy színesben csinálod a tervedet,
vagy rajzolsz hozzá vagy matricát ragasztasz rá. Egy a lényeg: oszd meg mindenkivel,
akivel egy háztartásban élsz. Rakd ki olyan helyre a lakásban, ahol mindenki elhalad, ahol
mindenki látni fogja, és ahol mindenki írhat hozzá. Hiszen a végső cél, hogy a háztartási
feladatok elvégzésébe minden családtagot bevonjunk. És innentől kezdve nincs megállás,
mert mindent tervezni fogsz. De ez már a következő lépés, és a következő online
tanfolyam témája.

Hasznos tippek
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Remélem, segítettem Neked, és hasznosnak találtad ezt a tervezőt. A tervezés talán
sokaknak időrabló tevékenységnek tűnik, mégis azt kell hogy mondjam, azzal, hogy a
takarítás menetét megtervezted, hatalmas lépést tettél azért, hogy megalkosd a saját
takarítási rutinodat, és hogy neked is hosszabb távon legyen tiszta és rendezett
otthonod. Előfordulhat, hogy a tervező elolvasása után is még káosz uralkodik a
takarítási rutinod körül. Ekkor sem kell kétségbeesned, hiszen valakinek több időre van
szüksége ahhoz, hogy ezt a rutint ki tudja alakítani. Arról nem is beszélve, hogy sokan
jobban szeretik, ha az elméleti útmutatás mellett gyakorlati segítséget is kapnak. Ha te is
így van ezzel, akkor ajánlom figyelmedbe a programjaimat, melyekről bővebben itt tudsz
informálódni.

Bárhogy is van, örülök, hogy engem választottál, mint takarítási 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 
tisztaságnagykövet,
takarítási folymatok szakértője

Kedves Olvasó!

https://rendegykattintasra.hu/takaritasi-rutin-programok/
https://rendegykattintasra.hu/
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A könyv olvasóinak, így neked is szeretnék átadni egy ajándékot.  Ingyenes szállítással
szeretnélek megajándékozni abban az esetben, ha megrendeled a Háztartási naplót. 

Ajándék neked!

A Háztartási napló abban lesz segítségedre, hogy örökre magad mögött tudd hagyni a
“mindent fejben kell tartanom” feladat súlyát.

Vedd a kezedbe az irányítást! Legyél te a főnök!
Ahhoz, hogy mi tudjuk uralni a háztartásunk adta feladatok sokaságát, nem elég fejben
tervezni. Ahhoz, hogy egy terv valóban segítség legyen, le is kell írnunk. De nem elég
leírni, nap, mint nap bele kell lapozni a naplóba, és az oda beírt feladatokat el is kell
végezni. Ehhez pedig kitartásra és motivációra is szükség van.
Ehhez a kitartáshoz igyekszem a Háztartási naplóban egy „vonalvezetőt” adni Neked,
hogy akkor se add fel, amikor összecsapnak a fejed felett a hullámok.

Használd a napló megrendelésénél az INGYENESSZALLITASRUTINTERVEZO kuponkódot,
és a naplót ingyenes szállítással tudod megrendelni. 

Kuponkód: INGYENESSZALLITASRUTINTERVEZO

A naplót ide vagy a
képre kattintva tudod
megrendelni. 

  

A kuponkód felhasználásával
ingyenes szállítással tudod a
naplót megrendelni. Ebben az
esetben a napló postán, a
postaldádádba landolva érkezik
hozzád. Ezt kérlek vedd
figyelmebe! 

https://rendegykattintasra.hu/haztartasi-naplo/
https://rendegykattintasra.hu/haztartasi-naplo/


 Letölthető és nyomtatható
táblázatok  

Töltsd le a könyvet, és csak azokat az oldalakat
nyomtasd ki, amelyikre szükséged van. 
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