Kursens

Innehåll

RENSA MED KÄNSLA
- bland kläder, saker, tankar och känslor

KURSENS

UPPGIFTER

ONLINEKURSEN

Innehåll

DEL 1 Välkommen till kursen
Medlemsnivå GRÖN
Reflektera över ditt nuvarande hem och liv (se pdf)
Ta förebilder på ditt hem

DEL 2 Förberedelserna
Medlemsnivå BROMS
Skapa en målbild
Sätt en tidplan

DEL 3 Rensningsprocessen
Medlemsnivå SILVER (halvvägs i processen)
Rensa ditt hem i nio steg (vägledning via ljudfil/pdf)

KLAR MED KURSEN
Medlemsnivå GULD
Ta efterbilder på ditt hem

KURSENS

TEORIDELAR

Innehåll

ONLINEKURSEN

DEL 1 Välkommen till kursen
Medlemsnivå GRÖN
Introduktion (2 pdf + video)
En livsomvälvande resa (ljudfil)
Hemmet & livet (ljudfil)

DEL 2 Förberedelserna
Medlemsnivå BROMS
Mentala förberedelser (ljudfil + 3 övningar)
Din personliga målbild (ljudfil + pdf)
Rensningsmetoden (video + pdf))
Tidsplanering (ljudfil + pdf)
Upplägg (ljudfil + pdf)

KURSENS

TEORIDELAR

Innehåll

ONLINEKURSEN

DEL 3 Rensningsprocessen
Medlemsnivå SILVER (halvvägs i processen)
Kläder & accessoarer
Böcker & papper
Kök & livsmedel
Badrum & tvättstuga
Kontor, elektronik & teknik
Inredning & textilier
Trädgård & specifika intressen
Personliga värdesaker
Minnen och annat sentimentalt

Medlemsnivå GULD (slutfört kursen)
Inför varje steg i rensningsprocessen kan du ta del av:
- Inledande ord om att rensa i området (ljudfiler)
-

Reflektionsfrågor,

råd

och

vägledning

som

igenom innan du börjar rensa i området (pdf:er)

kan

var

till

hjälp

att

gå

KURSENS

BONUSMATERIAL

Innehåll

ONLINEKURSEN

INSPIRATIONSFRÅGOR
- Till din personliga målbild (pdf)

VÄGLEDNANDE VERKTYG
- Om du behöver hjälp för att komma vidare
Hjälpande frågor om du kör fast (pdf)
Guide: Vägledning i vanliga dilemman (pdf)
Ritual: Hjälp för att våga släppa taget (pdf)

RENSA KÄRLEKSFULLT
- För dig själv, dina medmänniskor, plånboken och miljön
Inledande ord om ett kärleksfullt kretslopp (pdf)
Guide: Skänka, sälja eller slänga? (pdf)
Ritual: Känn in dina rum - för ett kärleksfullt hem & liv (pdf)

KURSENS

BONUSMATERIAL

Innehåll

ONLINEKURSEN

ORGANISERA - Tips för en tillfredställande ordning
Alla steg i rensningsprocessen har organiseringstips men i dessa områden
hittar du extramaterial.

Garderoben (pdf + video)
Papper (video)
Kylskåpet (video)

