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Mõnikord on meil tunne, et elus on raskem periood ja me justkui kaotame enda.

see võib juhtuda just siis, kui oleme palju kodus - oled väiksee lapsega kodus,

teed kodus tööd, vms. On paradoksaalne, et just kodu võib aidata meil sellises

olukorras uuesti endaga kontakti saada.

Kui vaatad enda ümber ringi, siis mis on see märksõna, mis sulle sinu ümber

oleva ruumiga pähe tuleb?

Esimesed märksõnad on tavaliselt visuaaliga seotud, sest tihti kirjeldame esmalt

just seda, mida silmadega näeme.  Samas on ruumi lisaks visuaalile võimalik näha

tohutu suure ressursina. Kui võtame ruumi ressursina kasutusele, siis meil on

võimalik palju rohkem kogeda toetust ja rahulolu oma igapäevaelus ja meil on

lihtsam liikuda oma eluga soovitud suunas. 

Holistilises sisekujunduses vaadatakse inimest ja ruumi üheskoos ehk ühe
tervikuna ja omavahel ühenduses. Holistilise sisekujundusega saame luua ruume, 

„Kodu – koht, kus leiad või kaotad
iseenda“

Katri Muller
Kokkuvõte 13.09.2022
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mis on esteetilised ja funktsionaalsed, kuid lisaks toetavad ka inimese vaimset ja

füüsilist tervist. Oluline on ka see, mis tuleb pärast ruumi loomist. Me pidevalt

taasloome ruumi ja hoiame kodus energiat liikumises. Kodu võiks olla

harmoonias sellega, kes sa ise oled ja kus sa oma elus praegu ise oled ning kuhu

suunas soovid edasi liikuda.

Kuidas ja millega peegeldab kodu seda, 
et seal elad SINA?

Holistilisel sisekujundusel on omad meetodid, et aidata ruumi muuta

toetavamaks. Saad neid kasutada nii alles kodu loomisel, remontimisel või juba

valmis kodu muutmisel. 

Tänapäeva kiires elutempos me sageli kaotame kontakti iseendaga. Me oleme

niivõrd hõivatud kogu aeg ning meie igapäevased tegevused ja valikud ei

peegelda enam meid ehk me ei ole harmoonias sellega, mida me tegelikult

tahame ja vajame.  

Kui me kaotame iseenda, siis me kaotame ka kontakti sellega, mis on meie

ümber, sh koduga. Meie heaolu jaoks on oluline, et säiliks kontakt iseendaga ja

meie vahetu ümbrusega. Sageli hakatakse sellises olukorras tegelema oma

sisemaailmaga. Oluline on mõista, et me pole isoleeritud ülejäänud maailmast -

me oleme osa suuremast pildist, osa loodusest ja ühisest energiaväljast. Selleks,

et leida sisemine rahu, on meil kindlasti vaja tegeleda oma sisemaailmaga, kuid

vajalik on taasleida ka ühendus oma vahetu keskkonnaga (märgata ja tunnetada

seda, mis on meie ümber). 
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Kui me oskame näha oma kodu ressursina ja loome oma kodu teadlikult, siis meil

on võimalik liikuda selles suunas, kuhu soovime. Ja vastupidiselt kui me vaatame

oma kodu lihtsalt kui kohta, kus me magame, sööme, teeme tööd jne, siis on väga

lihtne hakata seoses koduga tundma rahulolematust. Näiteks tunned

ebapiisavust, et sa ei jõua kõike ning tekib tüdimus ja frustreeritus. Sageli tekib

just naistel koduga tunne, et kõik koduga seotud käib üle jõu ja on pigem kui

“kodumajandus”. 

Nähtamatu ruum on see, mis võib olla sinu heaolu looja või ka heaolu lõhkuja. On

tehtud üks uuring, mis näitas, et meie õnnetunne on kolm korda rohkem seotud

õnnetundega kodus, kui kõrgema sissetulekuga.  

Oleme jõudnud ajajärku, kus elu on liikunud selles suunas, et veedame rohkem

aega kodus. Meie kodud on muutunud miniuniversumiks, mis pakub meile

peaaegu kõiki maailma kogemusi ilma, et peaksime kodust lahkuma. Kodu on ka

ruum, mis kõikidest ruumidest mõjutab meid kõige enam. See peegeldab kõike

seda, millesse sa usud ja seda, mida sa usud enda kohta.

Meie võimalused luua enda ümber toetavat ruumi on suuremad kui kunagi

varem. Kurb on see, et keskendume siiski rohkem ruumi funktsioonile ja

esteetikale ning me ei anna ruumile võimalust meid toetada ja jõustada ning ei

kasuta ära ruumi täielikku potentsiaali.

 



"ÕNNELIK NAINE, ÕNNELIK EMA"  
virtuaalne kogukond

*Kõik õigused kaitstud! Faili ei tohi jagada väljaspool “Õnnelik naine, õnnelik ema”
kogukonda, kasuta ainult enda otstarbeks.  

Holistilise sisekujundusega kodu loomine

Holistilise kodu loomisega lähme mööbli ja disaini füüsilisest maailmast
sügavamale. Me läheme teemadesse nagu ruumi energia, ruumi psühholoogia,
kliendi rahulolu, teadlikum elamine ja loodusega ühenduses olemine.

 
Holistilise kodu puhul on erinevaid tehnikaid ja distsipliine, mida

kasutatakse toetava ruumi loomisel: 
värvipsühholoogia

valguse ja varju teadlik kasutamine
feng shui filosoofia

neuroesteetika
mindfulnessi tehnika
wellness põhimõtted
rohe-elu põhimõtted

asendiplaanid
numeroloogia
õhukvaliteet 

alateadlik sümbolism
kristallid
lõhnad
helid

oma rituaalide loomine
väikese pühamu/püha ruumi loomine

 
Eriti naised on väga tundlikud selle ruumi suhtes, mis neid ümbritseb. Kui on
näiteks väikesed lapsed, siis pole visuaali sageli võimalik saada enda kontrolli alla
ja see tekitab pingeid. Sellisel juhul võiksid mõelda selle peale, et kodu pole ainult
see, mida silmadega näed. Lisaks mõjutavad meid lõhnad, tekstuurid, helid ning
on võimalik ka nendega suunata ennast rahunema ja suunata fookus sinna.
Näiteks kasuta rahulikku taustamuusikat, viirukeid, eeterlikke õlisid jms suunates
oma fookust teistele meeltele. 
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lõõgastus
õnnetunne
rahu
turvatunne

Asjad on energia ning tasub hoolikalt mõelda, millega sa end kodus ümbritsed
ning kuidas need asjad sinuni on jõudnud (kas sina oled need valinud). Kas need
asjad peegeldavad sind ja kui ei, siis see tegelikult kogu aeg mõjutab sind. Asjad,
mis meile kingitakse, pärandatakse või oleme kuskilt saanud, ei pruugi sageli
peegeldada seda, kes meie oleme. kuid sageli ei suuda me nendest asjadest ka
loobuda. Siis tasub mõelda, kas meie ise valiksime need endale või kas me
vajame neid?

Kuidas luua endale kodu, mis toetab sind?

Üks võimalus on teha seda holistilise sisekujundaja või nõustaja abiga. Samuti
saad ka iseseisvalt muuta ruumi ennast toetavamaks. Alustuseks küsi enda
käest, kuidas sa enda praegusesse koju sattusid? Kas see oli päriselt sinu
valik ning kas see sobib sulle praegu?

Kodu on kõige intiimsem ruum, seal on inimene kõige rohkem tema ise. Kodus
oled autentne koos oma unistuse, lootuste ja pettumustega. Kodus avad ennast
kõige rohkem ja kõige sügavamalt. Seepärast ongi oluline mõelda, kas sa valisid
selle ruumi endale ise? Kas see kodu, kus sa oled, kas seal on sinu energia? kas
sina peegeldud selles ruumis?

Teiseks küsi endalt, millist tunnet ma tahaks oma kodus tunda? Tihti mõtleme
ruumi peale praktilise vaatega ehk kas see on piisavalt suur, kas see asub meie
jaoks mugavas kohas, kas kõik vajalikud asjad on olemas, jne. 

Peamised 4 tunnet, mida inimesed tahavad kodus tunda:
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Lõõgastus - vähenda visuaalseid stimulante ruumis (valgus, luba tuppa varje).
Peida ära silma alt kommertspakendid - need on loodud selleks, et tõmbaks
meie tähelepanu. 

Õnnetunne - tihti on seotud mingi asja või sündmusega lapsepõlvest. Püüa
kodus taasluua seda hetke minevikust, kui olid õnnelik. Mõtle sellele, millal sa
õnnelik olid ning mis sind sellel hetkel ümbritses - milline valgus, millised
lõhnad, jne.

Rahu - saa ühendus loodusega ehk kasuta võimalikult palju elusat loodust, nt
toataimi või lõikelilli ning looduslike materjalidega. Lisaks aeglusta oma
tegevusi - keskendu tegevusele, mida teed ning teadlikult aeglusta oma
liigutusi. Lisaks loo võimalusel omale rahunurk.

Turvatunne - toetavad värvid (iga inimese puhul erinevad), tekstuurid, mööbli
paigutus ruumis (eriti voodi ja laua paigutus). Turvatunnet loovad ka mingid
esemed, sh mõtle selle peale, kui palju sul asju ruumis on. Näiteks mõne
inimese jaoks on turvaline see, kui ta on ümbritsetud asjadest, teisele loob
turvatunde asjade vähesus. 

Kuidas nendele tunnetele lähemale saada ja neid teadlikumalt endale koju luua?

 

Kolmas küsimus, mille peale mõelda, on see, mis sinu kodu juures tekitab
kõige rohkem stressi. Võiks proovida likvideerida olukordi, mis tekitavad stressi.
Need võivad olla lihtsad ja väikesed asjad - nt leia kindel koht, kuhu paned
võtmed või likvideeri nähtavalt kohalt tegemata asjade hunnikud.

Väga hoolikalt vali asju, mida ostad - kas see peegeldab sind, kas see on
kooskõlas sinuga ja sinu väärtustega ning peegeldab seda, millesse sina usud.
Teine viis on see, et kui sa juba oled valinud mingid asja enda ümber, siis hoolitse
nende eest, et need oleksid puhtad, hoitud, austatud, vääriliselt eksponeeritud.
Mõtle ka sellele, mis on asjade sümboolne tähendus. 
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Holistilise sisekujunduse puhul ei räägita lihtsalt asjade süsteemi loomisest või
asjade ära andmisest, vaid tehakse tähenduslikkuse auditi - mida ja miks me alles
hoiame, mida see meie jaoks tähendab, kas see annab meile midagi või pigem
võtab ära. 

Näe ruumi loominguna - ruum on meie väljendus, see on meie kui inimese
pikendus, oleme oma koduga energeetiliselt seotud. Näe kodu suure ressursina,
mis saab sind jõustada ja võimestada juhul, kui ta on kooskõlas sinuga. Sul on
lihtsam liikuda selles suunas, kuhu tahad ja sul on lihtsam pakkuda maailmale
seda, mis sul on, kui sa oled toetavas ruumis. 

Holistilise kodu nõustaja-disainer Katri Muller
Instagramis @hea.elu.ruum
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