
KÁOSZKOMMANDÓ  BEVETÉSEN

Oberling Léna vagyok, és azt gondolom, hogy mi ketten barátok tudnák
lenni. Miért gondolom ezt? 
Hát azért, mert két rendetlen fiú anyukájaként tudom, hogy milyen nehéz
egy kamasz élete pláne úgy, hogy senki nem érti meg, hogy miért érzi jól
magát egy kamasz gyerek a kupis szobájában.

Hidd el, hogy én megértem, és tudom, hogy te csak akkor találsz meg
valamit, ha senki nem nyúl a cuccaidhoz, és ha anya nem kezd el
„rendrakás” ürügyével garázdálkodni a szobádban.

Éppen ezért, hogy ezt a garázdálkodást el tudd kerülni, készítettem
neked egy káoszmentesítő kisokost. 
Mindig van pár olyan napod, amikor nem tudsz mit kezdeni a sok rád
zúduló szabadidővel, ezért úgy gondoltam, hogy segítek neked ezt az
időt egy kicsit hasznosabbá tenni.

Nem kell megijedni, mert nem fogom az összes idődet elrabolni, és
bőven lesz még időd a haverokkal, barátnőkkel csetelni. Attól függően,
hogy mekkora kupit halmoztál fel a szobádban, kb. fél órára foglak
csak elrabolni.

De ez a fél óra sokszorosan megtérül, hiszen ha mindent úgy csinálsz,
ahogy leírtam, akkor anya egy héten keresztül biztosan nem fog
zaklatni azzal, hogy csinálj rendet a szobádban, hanem békén fog
hagyni. Szerintem ezért megéri azt a bizonyos fél órát beáldoznod.

Amire szükséged lesz, az a két kezed, egy nagyobb fedeles doboz, egy
szennyeskosár, egy szemeteszsák, a porszívó és egy portörlő. Ha nem
tudod, hogy ezeket hol tartja anya, akkor kérd meg őt arra, hogy
ezeket készítse neked össze. Ha tudod, hogy hol keresd, akkor ne
tartson vissza semmi sem, hajrá…

Ha meg van minden, amit felsoroltam, akkor kezdhetjük is. Kapcsold be a
zenét, és kezdődhet a munka.. Arra figyelj, hogy a zene olyan hangerővel
szóljon, amit mindenki elvisel a környezeteben. Mert most a cél a
szobádban lévő kupi felszámolása, és nem az, hogy percenként rád nyissák
az ajtót, azzal a mondattal, hogy: halkítsad már le, mert megsüketülök…

 Akkor vágjunk is bele…
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Nyisd ki a szobád ajtaját, állj meg ott egy pillanatra és nézz körül a
szobádban. Ami zavarja a szemedet, azok mennek a fedeles dobozba.
Vagyis ezeket a zavaró apróságokat gyűjtsd össze, és tedd bele a
dobozba. Ha a gyűjtés közben olyan dolog akad a kezedbe, aminek kapásból
tudod a helyét, akkor azokat rakd a helyükre. A többi landolhat a dobozban.

A földön, széken és egyéb más helyeken lévő szennyesruhákat,
és az "elkallódott, nem tudom hova rakjam ruhákat" tedd a
szennyesruha gyűjtőkosárba.

A szemetet szedd össze és tedd bele az odakészített
szemeteszsákba.

Nyisd ki az ablakot a szobádban, és addig tartsd nyitva, amíg kész nem
leszel. A kupi felszámolásnak ezt a részét, mármint az ablaknyitást
csak akkor csináld meg, ha ehhez már elég nagy vagy, és nem egy
emeletes házban élsz. De ha nem vagy biztos abban, hogy neked ki
szabad-e nyitni az ablakot, akkor ebben kérj tanácsot anyukádtól.

VÁLASZTHATÓ FELADAT: húzd át az ágyneműt, és a koszos, lehúzott
ágyneműt is tedd a szennyesruhák kosarába. Ha szeretnéd ezt is
megcsinálni, de úgy érzed, hogy neked ez nem megy még, akkor kérd meg
a nagyobbik testvéredet vagy apukádat arra, hogy segítsen neked.

A szobádban lévő polcok és az asztal szabad felületeit portalanítsd le
a portörlőpálcával. Ha van kedved hozzá, akkor az ott lévő tárgyakat
is emeld fel, és azok alól is száműzheted a port.

Portörlés után porszívózz fel mindenhol, ahová befér a porszívó feje.
Kérlek, hogy nézz be az ágy és a szekrény alá is, mert a porszívó
csövével sokkal könnyebben tudod az üres pizzásdobozt onnan kiszedni,
mintha be kellene másznod alá. Ha már kezedben van a porszívó, akkor
vadászd le a sarokban lévő pókhálókat is.

KÉSZEN IS VAGY a nagyjával!
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UTOLSÓ SIMÍTÁSOK 

A szemeteszsákot vidd ki a kinti kukába. Ne a konyhai szemetesbe
tedd, mert azzal anyának plusz munkát csinálsz. A porszívót és a
portörlőt tedd a helyére.

Nagyszerű munkát végeztél, és zsebeld be a dicséreteket!

10
Most már csak annyi dolgod van, hogy a kincses dobozodra ráteszed a
fedelet, és biztonságba helyezed, hogy anya meg ne találja. A
szennyeskosarat vidd le a mosókonyhába vagy a mosógép közelébe.
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Ugye nem is volt olyan nehéz, és nem is került sok időbe. De most minden
rendben van körülötted, és anya sem pattoghat, ha nem csináltál semmit.
Szerintem ha ezt így minden héten egyszer megcsinálod, akkor anya
többet nem fog téged a szobádban való rendrakással zaklatni. 

Ha pedig úgy érzed, hogy téged nem ért meg senki, és nem érted hogy
miért piszkálnak téged a házimunkákkal, hiszen te igyekszel, akkor
keress meg bátran, és megkeressük a megoldást. 

Ha beütöd a keresőbe, a facebookra, az instagramra a nevem, amit a levél
első sorában találsz (Oberling Léna) akkor meg fogsz találni, és tudsz nekem
üzenetet írni, ki tudod magad panaszkodni. Én pedig biztosan válaszolni fogok
a leveledre.  

Ölellek és jó munkát kívánok Neked!


