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Velkommen til ny uke og nye muligheter!

Nå skal vi starte endringsfasen for alvor, og nå blir det rydding! Ikke på min gamlemåte der
jeg organiserte så fint alt jeg eide, og kunne ikke skjønne hvorfor rotet alltid kom krypende
tilbake..

Fokuser på hva du vil oppnå, og kjenner du på at du ikke har energien akkurat nå, vil helst
ikke, det er tungt… så prøv likevel. Om du så bare kan bruke 20 minutter et par kvelder så
hjelper det godt på.

Bruk 5 minutter på å planlegge litt ved hjelp av sjekklista du finner under her og leksjon
Oppgave klær.  Lukk øynene og kjenn på følelsen du vil ha når jobben er gjort. Den nydelig
oversikten du får. Like mange kilo klær som du får ut av huset, like mye lettere vil du kjenne
deg. Er det for tungt for deg å ta alt på en gang, så del det opp i mindre oppgaver. Ta deg
av sokker og undertøy en dag, topper en dag og så videre.

Denne uka skal vi også se på soverommet som er vår kvilestasjon. Det ligger i egen leksjon.

Tema i modul klær
Vi begynner som alltid med læringsmålet, så ser vi på hvor du starter, hva skal du beholde,
metoden, en sjekkliste og til slutt 2 oppgaver.

Læringsmålet

Kun eie klær som du trives i. Ja, la oss kvitte oss med plaggene vi aldri bruker fordi
de ikke føles helt rett når vi tar de på.
Kun eie klær du bruker. Visste du at de fleste av oss bruker kun 20-30 av klærne
våres?
Oversikt i skuffer og skap. Ja, endelig!
Alltid finne noe å ha på. Ingen mer «har jo ingenting!»
Nye kjøpsvaner fremover. Vil du kjøpe like mye som før? Har du egentlig mer enn nok
i skapet? Kjøpestopp en periode, skal du vurdere det?
Resultatet etter oppryddinga er at du bruker

Mindre tid på å rydde klær
Mindre tid på å lete etter klær
Mindre tanker om hva du skal ha på deg i hverdagen
Mindre penger på klær

The paradox of choice – jo mer vi har å velge mellom, jo vanskeligere blir det for oss å
velge!! I USA så har du en restaurant som kun serverer to retter, og den er megapopulær. En
kjøttrett og en vegetarrett. Så enkelt, så genialt. Å konstant bli utsatt for valg er stressende,
og ved å reduserer antall valg – så reduseres stressfaktoren også.
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Klær skaper folk, eller?

Kroppsspråk påvirkes. Tenk forskjell mellom å gå med noe du elsker eller hater.
Hvordan er det med deg og klær? Liker du klær, eller er det mer en nødvendig ting du
må ha?
Hvor mange klær trenger du i livet ditt for å være lykkelig?
Har du mye klær som passet før? I et annet liv? Mange kilo siden, flere barn siden. Ha
fokus på den du er i dag og den du vil være!
Masseproduksjon kontra kvalitet og miljø. Det sitter noen i andre enden av
produksjonslinjen. Velg om du kan produsenter som du vet tar vare på arbeidere og
miljø. Hvordan kan vi sikre at alle får gode nok arbeidsvilkår som lønn og trygge
arbeidsforhold når sluttproduktet er så billig.
Vi drukner drukner våre favorittplagg i klær som vi «kanskje» skal bruke en dag. Klær
du ikke bruker lenger, klær med prislappen på som det er SÅÅÅ vanskelig å kvitte seg
med. For vi har jo betalt for det…

Hvor starter du

Start med dine egne klær.

Du kan eventuelt starte med et barn sine klær for å komme i gang og får øvd deg litt.

Om du skal gjennom klærne til andre, voksne eller større barn, så må disse få være med på
prosessen. Hvis ikke vil de føle seg overkjørt og umyndiggjort. Det hjelper garantert ikke på
stemningen i huset eller ryddeprosessen i sin helhet.
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Det er mye bedre å gå foran som et godt eksempel på med å gi å gå gjennom klærne dine
og fjerne fra huset det du ikke vil beholde. Snakk om oversikten du har fått i skap og skuffer
ved passende anledninger.

De andre som ikke har lyst til å gi slipp på klær nå, vil etterhvert bli inspirert av deg.

Unngå masing på de andre i huset. Vær tålmodig, det kan ta tid før de andre ser verdien i
ryddinga som du har startet

Er det du som sørger for å legge sammen klær, pass på at du bretter klærne til de andre på
samme metode som du vil snart lære deg. Legg tøyet deres tilbake i skap og skuffer slik at
de begynner å legge merke til forskjellen.

Hva skal du beholde

Å velge er ikke alltid lett, så her noen tips til deg.

Kravet til deg er at du skal ta på hvert eneste plagg
«Stikke fingeren i jorda» og bli ærlig på hvor mye trenger du egentlig for å være
fornøyd?
Ferie og koffert – har du kommet hjem med mye ubrukte plagg etter ferien? Vi
trenger mye mindre enn hva vi tror
Om du har en passion, så er det helt ok! Elsker du sko, så ikke vær redd for å samle
på det. Men det betyr ikke at du trenger 50 topper for det om elsker sko :-=
Balansen er ordet = din balanse. Hva gir meg oversikt, hva gir meg «har ingenting å ha
på meg!».
Tenk så enkelt å velge når det er kun dine favoritter i skapet! Det er jo dette som er
målet, pluss litt som er der på grunn av funksjon og bruk.
Tenk gjennom hva er stilen din? Ikke behold klær fordi du ønsker å få ensånn
bohemsk stil en vakker dag. Har du ikke blitt det på 45 år, så skjer det ikke de neste
10 heller….

Metoden

Sett av en dag denne uken hvor du har tid til å få gjort jobben (eller flere om du
deler oppgave i mindre deler).

Samle alt, ja ALT i et rom, og ikke i det rommet du vanligvis oppbevarer klærne i. Ta det
gjerne inn i stuen eller annet passende rom.
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Alt skal med – jakker, kjoler, sokker, truser, singlet, bikiner, bukser, t-skjorter, gensere
av bomull og ull etc. ALT.
Alt skal ut av skap og skuffer nå på 1 – gang – Det som du har lagt i en bod eller som
du ser på som sesongjakker, få det frem og legg det i samme bunken.
Husk at tilbake på soverommet og i gangen skal kun klærne du vil beholde.
Husk det som ligger i skittentøyskurven

Dokumenter «galskapen». Ta bilde av haugen med klær du nå har samlet. Ligger det mye
penger der? Ikke la det stoppe deg med å gi bort klær. For mange så blir det en gedigen
bremsekloss at de absolutt må ha «300 kr for denne buksa som jeg betalte 990 kr for!».
Dette vil fort være et hinder i fremdrift og resultatet du kunne . Kvitt deg med plaggene, og
la det heller bli lærdom for å unngå å kjøpe skapfyll fremover.

Om det er slik at et hektisk liv eller helse gjør det vanskelig å ta alle klær på en gang, så del
jobben opp i mindre deler.

MENGDEN skal fordeles i 3 bunker:

1. Beholde fordi du elsker det og bruker det
2. Gi bort eller selg. Til venner, familie. Selg kun et fåtall, om noe.
3. Kastes – ødelagt og slitt. Men sjekk med din lokale Fretex, UFF eller andre. De tar inn

noen steder alt uansett tilstand. Ja, til og med gamle BH’er.

Ta en ærlig gjennomgang av alle klærne dine. Ett og ett plagg, ta det opp i hendene dine.
Kjenn etter. Er det en sånn «spark joy» som det snakkes om i konmari-metoden (Marie
Kondo). Det vil si; blir du glad? Ingen følelser, trist?

Passer ikke din fasong, eller ikke lenger din stil eller alder – gi bort. Du er ikke fortida.
Du er her og nå. Hvem er du i dag?
Spør deg selv: «Ville jeg ha kjøpt denne i dag?»
Ta et valg på hvor mange du trenger av hver ting. F.eks topper – hva er nok. 5 – 10 –
15. Bruk fornuften. Det er kun 52 uker i året.
Kleshengere – bestem deg for et maksimum antall kleshengere du skal bruke i dit
skap. Hva er passelig, hva er trangt?
Brett klart her alt som skal lagres brettet (se videoer)

Husk det handler om hva du skal beholde. Ingen skal ta fra deg, men det er du som skal gi
slipp. Du skal beholde klær du liker å bruke, du føler deg vel i, klær som har en funksjon.
Ok?

Jeg har laget en sjekkliste som er lur å bruke FØR du starter med oppgave klær. Den ser
slik ut og du kan laste den ned ved å klikke på knapp under bildet her.
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For at leksjonene ikke skal bli for lange og omfattende, så har jeg laget en leksjon for hver
oppgave du har denne uka. En for klær og en for soverommet.
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