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Da er vi klar for vår første store ryddeoppgave – eller om du vil, flere mindre
ryddeoppgaver

Velkommen tilbake og nå skal vi begynne med en oppgave som er veldig stor for mange.
Fordelen med oppgava er at den vil gi resultat som du merker godt på kropp og sjel når du
er ferdig.

Ta deg tid før du starter til å fokusere på hva du vil oppnå. Kjenner du at energien er litt tung
og du helst vil skippe det fordi det er tung – så prøv å gjøre det likevel. Om så bare 15
minutter 3 kvelder denne uka, så kommer du nærmere målet ditt. Be om hjelp om du kan.

Et tips er å lukke øynene og kjenne på følelsen du vil ha når jobben er gjort. Den nydelig
oversikten du får. Hvor godt det vil være å få jobben gjort. Kan hende at like mange kilo
klær som du får ut av huset, er like mange kilo du vil du føle deg lettere også

RESULTAT OG METODE

En kjapp repetisjon med hva du skal oppnå med å få jobben gjort er en viktig påminnelse
nå.

Målet er at du kun eier klær som du trives i og bruker

Resultat det gir deg er oversikt i skuffer og skap, mindre tid på å velge klær, mindre tid på å
rydde klær, og mindre tid på å leite etter klær. Som du ser så er det mange gode grunner til
å få jobben gjort nå, og ikke utsette den. Den innsatsen som du legger ned i rydding vil du
alltid få igjen, enten som spart tid, mindre stress eller bedre oversikt.

Metode

Den er å samle alt og sortere i hauger. Sortere, sorterer, sortere. Ta på hvert enkelt plaff og
bestem deg fort. Hold fokus på det du vil beholde. Ikke gi så mye energi til det du skal gi
slipp på. Det er ingen som skal ta fra deg klær du vil beholde. Du skal beholde klær du liker
å bruke, du føler deg vel i, klær som har en funksjon.

Når du skal lagre tilbake i skuffer så prøv ut vertikal lagring. Det gir en fantastisk oversikt i
skuffer, og du sparer plass.
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ALT ELLER LITT OG LITT

Flott om du kan ta alt på en gang så får du jobben gjort. Du vil lettere se hvor MYE du
har når alt samles på en gang.
MEN litt og litt fungerer også. Du må sjekke ditt liv og se hva som fungerer. Har du
det veldig hektisk akkurat nå, eller helsa ikke er på topp – så del det opp i
underkategorier.
Du kan dele opp i mindre deler som overdeler, underdeler, yttertøy, sko,
undertøy/sokker, treningstøy +++

Du må vurdere ut i fra ditt liv og din helse hva som passer best for deg.

SJEKKLISTE FØR DU STARTER

Jeg har laget en sjekkliste som du kan bruke før du setter i gang med denne oppgaven. Det
første er å sette av en dag i kalenderen, slik at du er sikker på at jobben blir gjort og du
rydder tid til oppgava. Har dere en ukeplan på veggen hjemme, så plott inn oppgava der.
Kan hende noen andre blir inspirert til å ta sine klær samtidig?

Ta en titt på videoer med bretteteknikker om du ikke har sett på de før. Alltid greit å være litt
forberedt. Tenk over lagringsplassen din. Skal for eksempel t-skjorter og undertøy bytte
plass? Vent med eventuelle plastbokser for det skal ikke være behov for å lagre andre klær
enn sesongtøy og arvet tøy som venter på neste mann. Da er det viktig at du merker
kassene godt med størrelse og legger i kalenderen når det er på tide å ta i bruk tøyet.

Finn ut hvor nærmeste boks eller hvilken organisasjon du skal donere til. Kjøp inn
søppelsekker, da det er kjekt til denne kategorien eller få brukt opp gamle handleposer om
det har hopet seg opp.

Hvis du vet allerede nå at der lurt å ha hjelp, ta kontakt og spør.

Tilslutt så er det lurt å ta en titt i skittentøyskurven og få vasket alt som ligger der.
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OPPGAVE KLÆR

Oppsummert så blir oppgava slik når du setter i gang. Uansett om du tar alt eller en og en
kategori.

Samle alt på ett sted, eller i den valgte kategorien
Ta på en og en ting og vurder raskt
Legg i ulike hauger for behold, selg/gi bort, «kast»
Usikker? Ville du brukt penger på det i dag?
Fyll ut lista som du har i arbeidsboka om du vil. Ikke nødvendig, men litt morsomt å
se restultatet.
Tørk lett ut av skuffer og hyller i skap og kommoder
Øv inn nye bretteteknikker
Organiser alt på plass
Nyt synet og husk å feire!

Lykke til!
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