


Tusen takk for at du har kjøpt Rydde Yoga, jeg håper du 
blir inspirert til å slippe det som holder deg tilbake i livet 
og som hindrer at hjemmet ditt har en god energiflyt. 
 
Rydding er ikke bare å skape et vakkert hjem. Det er å lage 
den gode følelsen som løfter deg i hjemmet og livet. Det er å 
lære seg å ha fokus og fjerne det som holder deg vekk fra det 
du kjenner er riktig å gjøre og riktig å ha.

Jeg heier på deg og ønsker deg all rydde suksess du kan få.

Fordi når du begynner å gjøre oppgavene jeg gir deg i Rydde 
Yoga vil du ikke bare kjenne hvordan hjemmet ditt forandrer 
seg. Det vil gi ringvirkninger til alle delene av livet ditt.

Lykke til!

Klemmer fra Nina 



1. Chakra - Rot Chakra

I hjemmet: Kjelleren, bod, lager. De store tunge arvede tingene i 

hjemmet ditt. Sko og fottøy. Røttene dine. Alt som du stuer bort.

Slik renser du rotchakra (velg et eller flere punkter du tar inn i 

hverdagen)

1. Vær ute i naturen, gå barbeint og forbind deg med jorden.  

2. Åpne opp alle sansene når du er ute og går. 

3. Bruk røde klær.  

4. Skap en daglig, regelmessig rytme.

5. Har du noe uoppgjort med et annet menneske, vær villig til å 

tilgi. 

6. Se på de store tunge tingene i hjemmet ditt. Fjern det som 

ikke passer inn. 

7. Pass på å få nok søvn og spis regelmessige måltider. 

8. Mat: Rotgrønnsaker, rød mat, proteiner, rødbete, røde epler, 

granateple, moreller og jordbær. 

9. Lukt: Sedertre eller patsjouliolje. Bruk gjerne noen dråper 

under foten din.

10. Krystall: Rød jasper, rød granat, blodstein. 
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2. Chakra – Sakral Chakra

I hjemmet: Vannsystemet i hjemmet ditt, badet, soverommet, 

barn- og ungdomsrom. Regninger og regnskap. Eksens ting.

Slik renser du SAKRAL chakra (velg et eller flere punkter du tar 

inn i hverdagen):

1. Start dagen med å si til deg selv: JEG ER GOD NOK. 

2. Bruk oransje klær. 

3. Øv deg på å utrykke behovene dine.  

4. Få oversikt over hvordan du bruker ressursene dine.

5. Sjekk at det ikke er vannlekkasjer i boligen din. 

6. Lag en spafølelse på badet og ta vare på deg selv. 

7. Åpne opp for et kreativt liv. Begynn for eksempel å skrive i 

journalen din. 

8. Mat: Oransje mat som appelsin, gulrot, gresskar, nøtter, 

papaya. 

9. Olje: Ylang ylang, appelsinolje. 

10. Krystall: Carmelian, koral og amber
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3. Chakra – Solar Plexus

I hjemmet: Klærne dine, håndvesken, kontoret, magasiner og 

reklame, bilen, rot i kalenderen (overfylte kalendere).

Slik renser du du Solar Plexus Chakra (velg et eller flere punkter 

du tar inn i hverdagen):

1. Lek og le, jobb mindre, lek mer. 

2. Finn din stil og kle deg etter den. 

3. Sett grenser.

4. Ta tilbake kraften din (hvis du føler at du har mistet den).

5. Slutt å sammenligne deg selv med andre.

6. Ikke ta ting så personlig. 

7. Bruk gule klær.

8. Mat: Gul mat som banan, korn, gul løk, gul squash, gul 

melon.

9. Olje: Cedar-tre og sitronolje. 

10. Krystall: Citrin, gul calsite.
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4. Chakra – Hjerte Chakra

I hjemmet: Kjøkkenet.

Slik renser du Hjerte Chakra (velg et eller flere punkter du tar inn 

i hverdagen):

1. Øv deg på å gi og ta imot ubetinget kjærlighet. 

2. Spis sunn nærende mat.

3. Bruk grønne eller rosa klær.

4. Lær deg å elske hele deg, også de sidene ved deg selv du 

ikke er så glad i. 

5. Ta en bok og skriv ned fem ting hver kveld du kan være 

takknemlig for. 

6. Fyll hjemmet ditt med blomster.

7. Gi fra hjertet uten å forvente noe tilbake.  

8. Mat: Alt av grønne grønnsaker som brokkoli, kål, grønn 

superfood (som spirulina, hvetegress), kiwi, avokado, grønn 

smoothie. 

9. Olje: Roseolje, sandeltre eller lavendel olje. 

10. Krystall: Rosenkvarts, Jade, grønn adventurin.
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5. Chakra – Hals Chakra

I hjemmet: Gangen, inngangen, bilder og symboler. Alt som 

kommuniserer til deg.

Slik renser du Hals Chakra (velg et eller flere punkter du tar inn i 

hverdagen): 

1. Bruk din stemme og syng i dusjen.

2. Øv deg på å snakke din sannhet.

3. Se gjennom alle bildene og symbolene i hjemmet ditt og 

fjerne alt som ikke støtter deg. 

4. Øv deg på å trene den gode valg-muskelen, og bruk viljen til 

det som hjelper deg fremover i livet.  

5. Bli bevisst din indre dialog eller ”Self-talk”, hvordan du 

”snakker med deg selv”. 

6. Bruk blå klær. 

7. Øv deg på å si nei, hvis det er det du egentlig mener. 

8. Mat: Alt flytende, vann, rene juicer, supper, blåbær, solbær og 

blå druer. 

9. Olje: Geranium, sypress, basilikum.

10. Krystaller: akvamarin, turkis og amazonitt.
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6. Chakra – Tredje Øye

I hjemmet: Bøkene dine, mentalt rot, elektronisk rot. Alt du fyller 

intellektet ditt med, alle uferdige prosjekter. 

Slik renser du Tredje Øye Chakra (velg et eller flere punkter du 

tar inn i hverdagen): 

1. Øv deg på å lytte til intuisjonen, den stille lille stemmen vi 

alle har. 

2. Sett av tid til stillhet.

3. Inviter magien inn i hverdagen. 

4. Gjør ferdig eller avslutt uferdige prosjekter.

5. Sett av tid til å være offline hver dag.

6. Lær deg å tyde drømmene dine.

7. Øv deg på å visualisere.

8. Mat: Aubergine, rødkål, lilla druer og alt som er mørkeblått/

lilla. 

9. Oljer: Rosmarin, vanilje, palo santo

10. Krystaller: Ametyst, sodalite, lapis lasuli
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7. Chakra – Krone Chakra

I hjemmet: Loftet, litt av det ”usynlige”, det som er vanskelig å se, 

stille rom, alter, spirituelt rot. 

Slik renser du Krone Chakra (velg et eller flere punkter du tar inn 

i hverdagen): 

1. Mediter regelmessig

2. Se det store bildet

3. Gjør en forskjell i andres liv

4. Lytt til din indre inspirasjon

5. Lev deler av tiden i stillhet

6. Lag et hus-alter

7. Åpne opp for en større sannhet

8. Mat: Kronechakra forbinder deg med sjelen og har ikke 

spesiell mat, men spis så rent du kan og drikk kamille-te

9. Oljer: Sandeltre, lavendel, lotus

10. Krystaller: Ametyst, bergkrystall, diamant
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1.     Gangen

2.     Kjøleskapet

3.     Soverommet

4.     Badet

5.     Klærne

6.     Skoene

7.     Papirer

8.     Kjøkkenet

9.     Bøker

10.   Stuen

Rekkefølgen
Sjekklister
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Steg-for-steg til en ryddig gang:

1. Start med å gå helt ut av hjemmet ditt og inn igjen. Lat som 

om du kommer inn i et hjem for første gang. Legg merke til 

hva du ser og føler. (Føler du ikke at hjemmet ditt tar deg 

imot med åpne, ingen grunn til bekymring, det skal vi gjøre 

noe med nå). Skriv ned følelsen.

2. Få oversikt. La hvert familiemedlem samle ihop eiendelene 

sine. Det som brukes oftere enn annenhver uke, får en fast 

plass. Det andre fjernes og plasseres mer hensiktsmessige 

steder.

 Gi hvert familiemedlem sin egen kurv/skuff/kasse eller 

lignende til sine ting som du plasserer ryddig, men lett 

tilgjengelig slik at det blir lettere å holde orden. 

3. Nøkler får en fast plass ved utgangsdøren. Bruk kroker eller 

nøkkelskap. Det vil spare deg for masse frustrasjon.

4. Gå gjennom alle klær og sko. Brukes de i årstiden du befinner 

deg i? Hvis svaret er nei, finn et annet sted å oppbevare dem. 

5. Se på alle symbolene i gangen (først og fremst bilder og 

figurer). Gir det deg en positiv følelse? Hvis nei, bytt dem ut 

med noe annet som du ønsker å bli møtt av hver dag.

5. Chakra

Gangen
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Steg-for-steg til et ryddig kjøleskap:

1. Ta alt ut av kjøleskapet. Gjør en avtining hvis det er behov for det. Ta ut 

hyller, skuffer og sidehyller og alt annet som er løst.

2. Vask kjøleskapet grundig.

3. Bruk natron på vanskelige matflekker (kjøpes i alle dagligvarebutikker). 

Dryss på og la det ligge litt. Natron både løser opp stivnet gammel mat 

og nøytraliserer kjemikalier.

4. Gjør klar de forskjellige søppelposene slik at du sorterer til resirkulering.

5. Gå gjennom hver mat/drikkevare. Sjekk datostempel. Bevar eller kast.

6. Systematiser i hyllene. Tenk likt med likt. Frukt og grønt nederst. Pålegg i 

samme hylle, osv. 

7. Sett maten som snart går ut på dato fremst i kjøleskapet.

8. Har du gamle grønnsaker? Bruk dem til å koke en velsmakende 

grønnsakkraft.

9. Trekk frem kjøleskapet og støvsug bak. Det elektromagnetiske feltet på 

baksiden av kjøleskapet ditt er en magnet for hybelkaniner.

10. Rydd utenpå. Gå gjennom lapper, bilder og magneter og gi deg selv én 

positiv beskjed av gangen. Ingen klarer å fokusere på altfor mange ting 

samtidig.

4. Chakra

Kjøleskapet
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Steg-for-steg til et ryddig soverom:

1. Finn frem kurver eller kasser slik at du kan samle sammen alle tingene som 

ligger og slenger. (Bruk noe du har, du trenger ikke å kjøpe noe nytt og 

dermed fylle hjemmet ditt med mer).

2. Del opp i kategorier:   

   Klær 

   Bøker

3. Fjern alt som ikke hører til på soverommet.

4. Under: Sjekk under sengen. Er det en oppbevaringsplass? La sengen 

være ryddig også under slik at energien kan flyte fritt. Finn en annen 

lagringsplass enn sengen. 

5. Over: Sjekk toppen av skapene dine. Er det ryddig og støvfritt?

6. Nattbordene: Ha kun det du leser NÅ liggende, sett resten tilbake til 

bokhyllen. 

7. Klær som ikke er skitne og ikke rene? Fjern dem! Enten er klær gode nok 

til å brukes en gang til – da hører de til inne i skapet, eller så er de skitne, 

og bor fra nå i skittentøykurven.

8. Veggene: Har du bilder som gir deg en harmonisk og god følelse? Hvis 

svaret er nei, fjern dem og heng eventuelt opp nye. På soverommet 

henger du bilder av deg og din kjære. Er du singel og ønsker å tiltrekke 

deg en mann, heng opp bilder som symboliserer kjærlighet. 

2. Chakra

Soverommet
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  Magasiner  

  Annet



Badet

14

Steg-for-steg til et ryddig bad:

1. Ta frem alt fra skuffer og skap og del opp etter disse kategoriene:

 Kremer

 Sminke

 Såper og vaskemidler

2. Sett frem ulike søppelposer

 Papir og plast sorteres for seg.

 Gamle medisiner leveres tilbake til apoteket.

3. Jobb deg gjennom kategori etter kategori og sjekk:

 Er det gått ut på dato?

 Når brukte jeg det sist?

 Er det nødvendig?

 Hører det hjemme på badet?

4. Vask skuffene og skapene grundig. 

5. Sett produktene tilbake i hyllene mens du systematiserer. Tenk likt med 

likt. Rydd en egen hylle til produktene du bruker daglig så de er lett 

tilgjengelige. 

  Parfymer 

  Håndklær og kluter

  Medisiner

,

2. Chakra



3. Chakra

Klærne dine

Steg-for-steg til et ryddig klesskap:

Har du dårlig tid, ta en hylle av gangen, et skap av gangen, del det opp i små 

overkommelige oppgaver. Hemmeligheten er små steg. Og første steget er 

selvfølgelig å begynne. 

Del alltid opp i kategorier.  

1. Start alltid med å ta frem de klærne du elsker, dine ”Hall of Fame” klær og 

legg de til siden. 

2. Neste steg er de klærne du vet du ikke kommer til å bruke, som bare ligger 

der. Fjern dem.  

3. Klær du ikke har brukt det siste året men som du ikke er sikker på om du 

skal beholde deler du i fire hauger

 Klær du skal selge

 Klær du skal gi bort 

 Klær som skal leveres til resirkulering (Alt kan leveres)

 Tja-kjærne – should you stay or should you go - klærne. Her gjør du 

kort prosess. Spør deg selv: hvor stor sjanse er det for at jeg kommer til 

å bruke det igjen? 

Ikke trekk bestemmelsen ut i langdrag. Viktigste årsaken til at du har rot er fordi 

du har utsatt beslutningene dine. Nå har du sjansen til å bli fri. 
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Jobb i denne rekkefølgen: 

1. Start med klær som henger, ta først ut ”Hall of Fame” klærne, så er det NEI 

klærne også er det tja klærne som deles opp i fire hauger. Gjør det enkelt 

for deg selv. Gi ”Hall of Fame” klærne hedersplass, fjern det du ikke bruker 

eller elsker. 

2. Neste steg er klær i skuffer og skap som ligger. Del opp i disse kategoriene:

 Topp

 Bunn

 Innerst/undertøy

 Ytterst/yttertøy

Vanskelig å bestemme deg underveis?

Da kan du gjøre dette: 

 

Lukk øynene, hold hånden over hjertet. Trekk 

pusten dypt og spør deg selv:  Elsker jeg dette? 

Smiler jeg når jeg ser det? Kjenn hva som skjer 

med kroppen din. Pust dypt og føl hva plagget 

gjør med deg. Gå fra tankene til følelsene.
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 Gym/trening

 Smykker/klokker

 Kveldsantrekk

 Vesker

V I V I E N N E  W E S T W O O D

Buy less. Choose well. Make it last. 

Quality not quantity.

Every buying far too many clothes.



Sånn bretter du t-skjorter:

Sånn bretter du gensere:

Sånn bretter du bukser:
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1. Chakra

Sko & Fottøy

Steg for steg til ryddige sko:

1. Ta frem alt fottøyet du har. Her jobber vi ut fra kategori, ikke rom. De aller 

fleste av oss har sko og fottøy som vi ikke bruker og aldri kommer til å 

bruke. Har du gjort en skikkelig jobb i gangen din har du tyvstartet litt på 

oppgaven. 

Sorter skoene etter:

 Sko du bruker hele tiden

 Sommer

 Vinter

 Selskapssko

 Overgang

 Sportssko som du bruker hele tiden

 Sportssko som du bruker av og til

2. Først skal du se hva du skal ha og hva som skal ut av hjemmet ditt. Vi 

jobber på samme måte som med klærne.

 Skoene og støvlettene  du vet du kommer til å bruke.

 Det fottøyet du vet du ikke bruker.

 De du ikke har brukt det siste året deler du opp i fire hauger:

• Sko/støvletter du skal selge

• Sko/støvletter du skal gi bort

• Sko/støvletter som skal kastes
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• Tja-skoene– should you stay or should you go - fottøyet. Her gjør 

du kort prosess. Spør deg selv: hvor stor sjanse er det for at jeg 

kommer til å bruke det igjen? Hvis ikke, kvitt deg med det. 

 Er du i tvil? Spør deg disse spørsmålene:

• Kommer jeg til å bruke dem igjen?

• Hvis ikke, hvorfor vil jeg beholde dem?

• Gjør kort prosess og dropp sentimentale unnskyldninger. Husk at 

å rydde er ikke å flytte på rotet, det er å få det unødvendige som 

du ikke bruker ut av huset.

3. Nå lager du supersystemet. Start med å finn et sted å oppbevare skoene 

som du ikke bruker regelmessig eller ikke tilhører sesongen. (Har du 

allerede gjort dette i første oppgaven om gangen, er du heldig og har litt 

mindre å gjøre). Du kan gjerne lagre dette i en bod eller et skap. De skal 

ikke oppbevares i gangen, der oppbevarer du kun det fottøyet du bruker 

regelmessig. Det er lett så skifte når sesongen endrer seg.

4. Her er en liste over sko du kan sette vekk:  

 Selskapssko

 Vintersko/støvletter (om sommeren)

 Sandaler/sommersko (om vinteren)

 Sportssko (som du bruker av og til)
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2. Chakra

Steg for steg til papirorden:

1. Finn frem alle papirer som ligger fremme i hele huset. 

2. Sorter i kategorier:

 Regninger som skal betales

 Regninger som er betalt

 Private brev

 Brev som tilhører jobb, organisasjoner, foreninger etc. (Ikke privat)

3. Lag et system som gjør det oversiktlig for deg og prøv å få mange av 

regningene rett i nettbanken. 

regnskap og papirer

Regninger
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3. Chakra

Steg for steg til magasinorden:

1. Finn frem alle magasiner og reklamekataloger du har liggende og del opp 

i kategoriene:

 Magasiner

 Reklamekataloger

 Brosjyrer

2. Fjern de du vet du ikke kommer til å lese. Gjør kort prosess og send det til 

resirkulering.

3. For alt annet, spør deg selv:

 Er det noe jeg skal ta vare på?

 Kommer jeg til å bruke denne inspirasjonen?

 Når og til hva?

 Kan jeg skanne det og lage en inspirasjonsfil?

 Kan jeg klippe det ut og lage en utklippsbok?

4. Er det for vanskelig, bruk barberbladmetoden: Ta ut ett av fire magasiner. 

Ett beholder du, tre lar du gå. Gjenta en gang i måneden til det bare er 

noen få magasiner igjen (dette er litt ”seigpinings” metoden, men det er 

bedre enn å ikke komme i gang).

Brosjyrer, Reklame og Ukeblader
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4. Chakra

Steg for steg til ryddig matskap:

1. Start med å ta alt ut av matskapet (har du tid og ork, er det supert å ta all 

maten med en gang, ellers tar du hylle for hylle). 

2. Vask inne i matskapet.

3. Samle likt med likt. Sett til side det du vet du bruker hele tiden, tørk lett 

over og sett det tilbake på en plass hvor det er lett å finne.

4. Er det noe du bruker mye som har fillete poser, flytt det til bokser eller 

krukker (sjekk om du har noen krukker du kan bruke før du kjøper nytt).

5. Sorter krydderne. Samle det som brukes mye.

6. Sorter og samle det du har det samme av.

7. Gå gjennom alt du ikke bruker. 

 Når var det kjøpt?

 Er det gått ut på dato?

 Er det impulskjøp som bare kan kastes?

matskapet – tørrmat

Kjøkkenet
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KJØKKENSKAP

Steg-for-steg til ryddige kjøkkenskap:

Tøm skapene og del opp i kategorier

 Alle typer tallerkener og asjetter

 Alle typer glass

 Krukker, boller og fat og serveringsservice

 Mugger, kanner og sausenebb

 Alt bestikk

 Vaser

 Kjeler

 Visper, øser, salatbestikk og alle andre kjøkkenting (bortsett fra maskinene, 

de kommer i egen oppgave)

Start med å vaske inne i skapene. Sett tilbake det du bruker først. Gi det 

hedersplassen. Nå som du har tatt ut alt du har, finner du kanskje noe du 

hadde glemt som du vil begynne å bruke? Har du masse som brukes en eller 

to ganger i året? Se om du kan finne et annet sted å oppbevare det.

Husk at det er bare tre måter vi kan kvitte oss med ting.

1. Det kan knuses eller gå i stykker.

2. Det kan kastes eller gis bort.

3. Det blir neste generasjons problem.
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KJØKKENUTSTYR/MASKINER/APPARATER OG KJEKT-Å-HA TING.

Steg-for-steg til et ryddig kjøkken med oversiktlige skap og maskiner du 

bruker:

1. Start med å ta ut alle kjøkkenmaskinene og del opp i tre kategorier.

 Det du bruker hele tiden (brødrister, blender hvis du er som meg og 

elsker smoothie, vannkoker osv.).

 Det du bruker til spesielle anledninger (for eksempel til julebaksten).

 Det som ikke brukes i det hele tatt (og kanskje aldri har vært brukt?).

2. Sett først til side maskinene du vet at du bruker hele tiden. Gi dem en 

plass hvor de er lette å finne. 

3. Neste steg er sette tilbake maskinene du bruker ved spesielle 

anledninger. Kanskje de kan lagres i en bod eller liknende? Sørg for at de 

tingene du bruker hele tiden er der lett tilgjengelig.

4. Fokuser så på de du aldri bruker. 

Vær ærlig og realistisk og spør deg selv disse spørsmålene::

 Hvorfor har jeg ikke brukt denne det siste året?

 Er det realistisk at jeg kommer til å bruke den igjen?

 Er dette et impulskjøp jeg aldri har brukt?
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tredje øye-chakra

Bøker

Steg-for-steg til ryddige bokhyller:

Tøm alle bokhyllene dine og del bøkene inn i kategorier:

 Bøker du elsker (Hall of Fame)

 Bøker som brukes regelmessig som du vet du bruker som oppslagsverk, 

eller inspirasjonskilde

 Bøkene du vet at du enkelt kan kvitte deg med

 Bøker du aldri har lest eller der du bare lest første kapittel

 Kokebøker

 Notatbøker

 Fagbøker

 Tja-bøkene – (og vær litt modig her – ikke begynn å lese boka, kjenn på 

den, du vet når det er en bok du har et kjærlighetsforhold til)

 Så er det alle de andre, de som har gitt deg masse, som du har gode 

minner fra, men som ikke har vært rørt på lenge

Del alt opp i kategorier og legg dem utover bordet.

Dine hjertebøker er lettest å plukke ut. Gi dem hedersplassen i bokhyllen din, 

kall det dine ”hall of fame”- bøker.
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3. Chakra
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Bøker du bruker regelmessig

Sett dem tilbake i bokhyller som er tørket støv av.

Alle de andre går du gjennom en etter en, spør deg selv disse 

spørsmålene: 

 Trenger du dem? 

 Kommer du til å lese dem? 

 Vær ærlig.

J A M E S  B RY C E

The worth of a book is to be measured by 

what you carry away from it



Steg-for-steg steg til en ryddig stue:

1. Er dere flere som bruker stuen? Ha familieråd og bestem deg/dere for 

hvordan dere skal bruke dette felles rommet. 

2. Når du kommer inn i stuen, se på helheten.

 Hva passer inn? (vær ærlig)

 Hva passer ikke inn?

 Hva blir aldri brukt?

 Føler du at det er en god energiflyt her?

3. Se gjennom alle bildene som henger på veggene.

 Symboliserer de verdiene dine? Ditt ”why”?

4.    Ha en egen vegg for familiebilder og heng de sammen i en gruppe. 

5. Chakra

Stuen
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ØNSKER DU MER 
RYDDEHJELP?
Jeg vil gjerne invitere deg til mitt nettkurs Ryddig Hjem

www.ryddighjem.no

http://www.ryddighjem.no

