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Kleding
Deel 01

Subcategorieën: 

topjes, t-shirts, blousen, 

rokken, jurken, broeken

jasjes, colberts, truien, 

Ondergoed, bh’s, 

bikini’s en badpakken

schoenen, tassen




01 Doe alleen je eigen kleding.

#1   Neem eerst overal foto’s van: je eigen kast, je lades en planken dan heb je 
straks als het klaar is een ‘VOOR’ en ‘NA’ beeld ter vergelijk en dat gaat je de kik 
geven!  

#2  Verzamel al je kleding (zomer en winter) op 1 plek indien je alles in 1 keer 
wilt doen, anders ga je de subcategorieeën één voor één af (zie bovenaan). Je 
bed is de beste locatie. 

#3  Kies drie kledingstukken die je favorieten zijn en hang ze zichtbaar op.

#4  Verdeel je kleding in subcategorieën als je dit makkelijker lijkt: tops en t-
shirts, broeken en shorts, rokken en jurken, blouses, colberts en truien, 
ondergoed en bh’s, bikini’s en badpakken, schoenen en tassen.

#5   Zet een raam open zodat de stagnerende energie die vrij komt  dan lekker 
kan wegwaaien. 



02 Zorg ervoor dat het om je heen stil is.

#6   Zet een fles bron water neer met een glas zodat je kunt drinken tijdens het 
opruimen omdat er in jezelf emoties zullen vrij komen, en water drinken helpt 
met het opschonen en verfrist.

#7    Je hebt ook vuilniszakken nodig voor de spullen die je gaat los laten en 
wegdoen. 

#8   Ok nu ga je beginnen. Pak 1 van je favoriete kledingstukken die je hebt 
opgehangen en hou het bij je hart ❤ en vraag word ik van dit kledingstuk blij en 
gelukkig (de joy-check) je voelt als het goed is een soort van klein sprongetje van 
blijdschap in je hart. Je kent dat gevoel wel. Nu herken je dit gevoel.

#9   Nu ga je een ander kleding stuk pakken en vraagt dezelfde joy-check vraag. 
Vreugde gevoel houden en bij een zwaar onderbuik gevoel loslaten.

#10  Je creëert 2 stapels. 1: houden 2: loslaten



03 Als je emotioneel word laat een traan. It’s ok.

#11    Zo werk je door al je kleding of/en subcategorieën heen: stap voor stap 

#12   Blijf goed adem halen want het kan best even heftig zijn als je gaat loslaten.

#13   Bij het loslaten neem je ook heel bewust afscheid van het kledingstuk of 
item. Je bedankt het, in stilte of hardop, ervoor dat het in je leven was en nu zijn 
taak heeft volbracht en dat je het nu gaat loslaten. Dit is echt een heel belangrijk 
proces omdat dit er voor zorgt dat je zonder schuldgevoel of verdriet afscheid 
neemt. 

#14   Maak je nog geen zorgen over waar de kleding, die je hebt gekozen om te 
houden, allemaal terecht komt. Er komt zoveel meer ruimte vrij dat alles echt op 
de goede plek komt te hangen of liggen.

#15    Zodra je door alle subcategorieën heen bent. Ga je alle kleding die je hebt 
losgelaten met liefde en dankbaarheid in zakken doen. Je gaat ze door geven aan 
anderen die er behoefte aan hebben door ze in de kledingcontainer bij je in de 
buurt achter te laten of naar een 2e hands winkel te brengen.



04 Blijf adem halen, er komt ruimte voor het nieuwe. 

#16    Dan als de zakken opgeborgen staan, het liefste meteen in je auto, dan ga je 
alle de kleding die je wilt ophangen nu een plek in je kast geven met liefde.  

#17    Zie de NA foto’s  hieronder bij punt 12.

#18   De langste items gaan links in je kast en de kortste rechts. Je zult merken dat 
alles goed op kleur komt te hangen. Dan ook per lengte de donkerste tinten links 
en de lichtste rechts. Je kast beweegt dus opwaarts van links naar rechts. Dat voelt 
goed qua energie.  

#19  De kleding die overblijft ga je vouwen op de onderstaande manier. Alles 
krijgt dus zijn eigen plek met als resultaat je meteen ziet wat je hebt en waar. Elk 
kledingstuk wat je vouwt moet op zichzelf kunnen staan.  

#20 Strijk alle kleding glad voor dat je vouwt en volg de instructie tekeningen 
hieronder.



05 De manier om een t-shirt te vouwen.



06 De manier om een broek te vouwen.



07 De manier om een topje te vouwen.



08 De manier om een trui te vouwen.



09 De manier om een hoody te vouwen.



10 De manier om een onderbroek te vouwen.



11 De manier om sokken te vouwen.



12 Tassen berg je op in manden en soort bij soort.

NA - De Opruim Revolutie: de fijne 
opgeruimde luchtige kledingkast. Elk 
kledingstuk heeft zijn eigen hanger en 
plek. 

Doordat je alles mooi opvouwt en of in 
lades hebt of mandjes is het resultaat 
mooi en effectief. Het geheim is dat 
alles een eigen ‘home’ heeft

VOOR - De Opruim Revolutie: de 
rommelige en ongeorggainseerde kast.



13 Losgelaten kleding kun je ook online verkopen.

Al je kledig hangt op lengte van links 
naar rechts. Rechts onder hou je plek 
over voor schoenen. 

Je ondergoed en bh’s zullen er zo 
uitzien als je ze met liefde op deze 
manier opbergt. Door de bh aan het 
einde van de dag terug te leggen kan 
het ‘uitrusten’.

Als je je lades opent word je altijd blij 
omdat je meteen die mooie beeld ziet.

Een lust voor het oog. Kleren rusten uit 
op deze manier en je trekt ze met 
plezier aan. 



14 Opberg materialen

Plastic rechthoekige manden zijn super 
om te gebruiken. Investeer pas nadat je 
hebt opgeborgen en een tekort hebt 
aan manden. Dan ga je op zoek naar 
de perfecte mand voor je kleding. 

Je kunt ook dozen gebruiken die je met 
een mooi papiertje bekleedt. Oude 
schoenendozen zijn ook de dekels zijn 
handig voor ondergoed of riemen. Deel 
in op kleur van licht naar donker.

De 4 principes van kleding opbergen 
zijn: vouwen, het zelfstandig kunnen 
staan, elke soort op 1 plek opbergen en 
in rechthoekige manden.



De Opruim Revolutie

Ik wens je super veel succes, en 
hopelijk ziet je kledingkast er super 
mooi en opgeruimd uit. En heeft ….

… je dat gebracht waar je van droomde! 

Spread the word ;)

Liefs, Carolyn 

© Carolyn Chadwick
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