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Opgeruimd Jezelf Zijn = 100% Jezelf Zijn!

Boekenkast!
De boekenkast is vaak een pronkstuk van de kamer. Althans, dat is de 
bedoeling.  

Boeken zorgen voor energie in je huis. Om te zorgen dat deze energie voor jou 
goed is, is het zaak om je boekenkast op orde te houden. Op een manier waar 
jij je goed bij voelt.  

STAP #1 
Kijk eens hoeveel boeken er in jouw boekenkast staan? 
Hebben alle boeken nog een fatsoenlijk plekje of liggen er stapels boeken op de boekenrij die je 
ooit zo mooi neergezet had?  

STAP #2 
Hoe wil jij dat jouw boekenkast er straks uitziet?  
Er zijn meerdere mogelijkheden om je boekenkast in te richten, per  
- Genre 
- Schrijver 
- Kleur 
- Grootte van het boek 
- Alfabetische volgorde 
- Enzovoort.  
 
Welke rangschikking past het beste bij jou?

STAP #3 
Haal plank voor plank de boeken uit je boekenkast en maak een keuze:  
- Houden 
- Wegdoen 

Bij ‘houden’ bepaal je of het boek hier, in deze boekenkast, thuishoort of elders in huis.   

STAP #4 
Zet een krat of een tas naast je neer waarin je de boeken voor ‘elders’ in doet.  
Aan het einde van de klus breng je deze naar de juiste kamer.  

Boeken die weg mogen doe je ook bij elkaar in een krat of tas; Klaar om weg te brengen of te 
verkopen! 
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STAP #5 
De boeken die je hier, in deze boekenkast, wilt houden sorteer je direct nadat je ze uit de kast 
gehaald hebt op de wijze waarop je straks je boekenkast wilt herinrichten.  

STAP #6 
Richt je boekenkast in zoals je bij STAP #2 bedacht hebt.

STAP #7 
Check regelmatig of je boekenkast nog de energie uitstraalt die jij zo graag wilt.  
Is dat niet helemaal meer het geval? Ruim ‘m dan gelijk weer even op.  
Als je dit regelmatig doet is dat een kwestie van hooguit 10 minuten!  

TIP 
Heb je een hele grote boekenkast dan lukt deze challenge wellicht niet in een keer.  
Zet de ‘houden’ boeken dan netjes op een stapeltje ergens waar je er geen last van hebt en ga de 
volgende dag weer verder.  
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Boekenkast! (2)

Alleen met schriftelijke toestemming van Opgeruimd Jezelf Zijn mag dit Stappenplan vermenigvuldigd en gedeeld worden.
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