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Først og fremst velkommen tilbake til nye uke!

Denne uken her er litt opp til dere hva dere vil gjøre. Det kommer litt an på hvor dere er i
livet, og om dere har barn eller ikke. Uken kan brukes som en uke du henter deg inn på hvis
du ligger etter, eller du kan begynne med et hobbyrom eller et ta for deg noen kategorier
som kontorutstyr, rydde i bilder på mobil eller pc etc. Prinsippet du jobber etter er det
samme hele tiden. Ta ut alt, sortere, redusere, organisere.

Resultat og læringsmål

Læringsmål for denne leksjonen er at

Forstå hvorfor du alltid begynner en større ryddeprosess med deg selv
Forståelse for hva du kan forvente av partner og barna i en slik prosess

Resultatet er bedre evne til å lede familien i ryddeprosessen på en måte som bygger team,
og ikke skaper frustrasjon.

Start med deg selv

Det er bevisst at vi ikke har snakket så mye om de andre i huset før i kurset. Det har vært
fokus på kategorier som kan ryddes greit alene. Og det har vært fokus på dine egne ting!
Som klærne og skoene dine, matvarer og slikt. Det er viktig at du går foran.

Ingen familier er like

Jeg har kjent på det at det er helt umulig å gi ett råd som passer alle familier! Håpet mitt er
at du skal få litt inspirasjon her og der som kan brukes hjemme hos deg. Mellom deg og
partner så vil det være uenighet om hvor mye dere skal kvitte dere med. Kanskje du vil
kvitte deg med 50% av det som er i huset, og han mener det nok med kun 20%. Det er helt
normalt å være på ulike steder når det gjelder i hvor stor grad enn skal rydde. Det er helt
normalt, og ingen grunn til å la ryddinga stoppe for det. Livet ellers handler ofte om
kompromiss, og det gjør det i rydding også. Et kompromiss er ikke det samme som tap,
men det er et skritt i prosessen.
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Du må huske på at din drøm er ikke lik som andre sin drøm. Du har kanskje tenkt på å rydde
huset i årevis, men for partner kommer det kanskje brått på. Kommunikasjon blir en utrolig
viktig faktor i en slik prosess. Husk at kommunikasjon er mer enn at bare du prater. Du må
lytte også. Vi fikk en munn og to ører av en grunn

Vær obs på at når den andre snakkes, så skal du ikke sitte og trippe og vente på neste
øyeblikk hvor du kan smette inn argumentasjon og forklaringer. Visste du at du om du sitter
og tenker på hva du skal svare når den andre snakker, så hører du – men du lytter ikke. Når
du lytter så sitter du og tar inn det den andre sier, og svarer heller med spørsmål eller
innspill som gjør at de selv finner løsninger. Husk at stillhet snakker også.

Fokuser på hva du kan gjøre

Så dessverre så finnes det ingen lette svar på hvordan endre makkeren til å bli klar for
ryddeprosessen på 1-2-3. Så bruk fokus og energi på hva du kan gjøre og her er noen tips.

1. Det er alltid lettere å se andre sitt rot enn sitt eget. Titt og ofte var jeg irritert på
samboer som ikke rydda etter seg. Avisene på bordet, tekoppen som stod igjen, briller
og et par sokker på gulvet. Helt normalt hos oss og det første jeg alltid så var hans
rot. Etter hvert så begynte jeg å kikke rundt meg og så ukebladet mitt der,
vannglasset mitt her, høretelefoner lå slengt i sofaen og en genser over stolen og så
videre.

2. Makkeren din og familien din er ikke der du er. Du er mest sannsynlig et helt annet
sted når det gjelder å være klar mentalt for å starte prosessen. Du er med på kurset,
det er ikke de. Så det er veldig mye som du kan rydde og endre før du bryr deg om
andre sine ting.

3. Leading by example- funker på barn, og funker på voksne. Vis de og fortell de hvorfor
du trives med å kvitte deg med ting. Fortell hvordan det føles etterhvert, og vis de
oversikten du har fått.

4. Begynn alltid med det som er lettest å gjøre noe med og ikke gi energi på det du
synes er vanskelig før du må. Synes du det er vanskelig med bøker, så passer det fint
for det kommer ikke helt ennå. Synes du det er lett å kvitte deg med bøker, så kan du
gjøre det allerede nå om du har lyst og kapasitet

5. Huset vårt er blitt fullt av ting fordi vi over mange, mange år har valgt å la tingene
akkumulere. Vi har tatt inn ting – men ikke ut. Nå har du begynt med prosessen med
å «down-size» i mengde ting du fyller huset med. Ikke forvent at det er gjort på et
øyeblikk å redusere mengden til ønsket nivå, eller å gå gjennom alt på en gang. Det vil
ta den tiden det trenger, men du må også huske å sette av tid. Nå fremover så
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kommer det en del kategorier som de andre vil være med på, så det skal de ha
muligheten til om de vil. Inviter og ikke tving.

6. Gjør ferdig en kategori før du går til neste kategori. Bruke heller lengre tid enn å hoppe
fra det en til det andre og lage kaos som irriterer de du bor med.

Start ikke barna sine ting først

Når vi begynner å rydde så er det fristende å hive seg over barna sine ting først fordi du blir
så frustrert når du går inn på rommet deres. For mange så føles det som antall ting i huset
dobler seg når barnet kommer. Med nummer to og tre så øker mengden enda mer, så det
er helt forståelig at en har lyst til å hoppe inn på rommet til ungene og begynne der. Men
det blir urettferdig ovenfor barna.

Jeg skal prøve å forklare litt bedre slik at ingen føler seg tråkket på. Ved å ta ditt og dine
ting først, så ser de at dette er ikke bare noe de skal tvinges til. Barna skal inviteres med.
Tvang blir aldri en god løsning for å noen til å utføre en oppgave.

Er du ferdig med barnerom eller klærne til barna allerede, så er det helt ok, altså! For er du
ferdig med de nå, så har det vært ok for deg og din familie.

Har du ikke kommet dit ennå så:

Begynn med ditt og fortell barn om hvorfor du gjør dette. Det samme gjelder ovenfor
makkeren din. Ikke forvent at makker heller forstår hva du holder på med akkurat nå. De har
jo allerede sett og kjent at noe skjer, men ikke sikkert at de har begynt å rydde sine ting
ennå. Det kan hende at de begynner om en uke. Kanskje 3 måneder. Men det kan ta flere år
også før de skjønner poenget ditt med å minimalisere antall ting du velger å omgi deg med.

Kan hende at noen tenker at jeg minimaliserer jo ikke. Jeg bare rydder. Men du
minimalisere du også. Minimalisme handler ikke om et sterilt hjem. Det handler om
redusere antall ting slik at du kun omgir deg med det du elsker og/eller trenger.

Vi trenger mye færre ting enn vi tror. Siden vi har stort sett har vokst med å alltid ha nok, så
har vi egentlig ikke peiling på hva som er for lite, før vi har opplevd det selv.

I neste leksjon skal vi se på hvordan rydde et barnerom – med fokus på kategoriene leker
og klær.
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