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Neste oppgave er å rydde soverommet – vår ladestasjon

De fleste av oss oppbevarer det meste av klær på soverommet, så dette rommet passer
fint å ta som oppgave nå.

Dessverre så blir ofte soverommet også lagringsplass for alt mellom himmel og jord. Men
soverommet skal gi oss kvile, og rommet er ofte den einaste ladestasjonen vi har i huset. Vi
tilbringer en tredjedel av livet vårt her, og det er det første vi ser når vi våkner og det siste vi
ser når vi sovner.

Soverommet skal gi oss hvile slik at vi samler energi til neste dag. et er viktig at rommet
legger til rette for hvile. Oppgave nå blir å fjerne mest mulig elementer som er forstyrrende
på søvn og Hvile.

Har du allerede ryddet soverommet godt nok, så er et alternativ er å ta et gjesterom eller et
rom for de minste barna.

Oppgaven din er:

Få fjernet alt som ikke skal være der.
Ta en grundigere rengjøring enn ellers. Sjekk godt under og bak senga. Tørk ut av
skuffer i nattbordet. Dra frem kommoden. Tørk av gulvlister, sjekk ventiler, vask
vindu(er) – ja, ta en sjekk på de områdene som vanligvis ikke blir gjort.
Skift på senga, luft dyner og puter, og støvsug madrassen. Ser puta flekket ut, så putt
den i vaskemaskina og få den fin igjen.
Puter – begrens mengden slik at du ikke har stadig vekk puter som ligger her og der.
Puter som flyttes rundt hele tiden, blir fort rot.
Planter er med og skape ro og harmoni til et rom. Har du ikke testet ut planter, så er
det veldig koselig med planter på soverommet. Et tips er aloe vera-plane, men i link
under her finner du flere tips.

Lykke til!
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