
Mis on minimalism?

Minimalism on teadlikult nende asjadega elamine, mis sul olemas on. Märka, et

sul oleksid asjad, mida sa vajad ning mis sulle meeldivad ja korda lähevad (nt

sentimentaalse väärtusega asjad).

Minimalism on iga inimese jaoks erinäoline. Perekonna minimalism on kindlasti

erinev sellest, kui keegi on vallaline ja elab üksinda väikeses korteris. Sul võib olla

mingeid asju ka palju, kuid kui need on sulle vajalikud ja sa tead, miks need on,

siis on see ka osa minimalismist.

 Mille järgi otsustada, milline asi jääb ja milline mitte?

Minimalism on mõtteviis ja eluviis - teadlikult küsi endalt küsimusi, enne kui mingi

asja omale koju tood. 

Kõige lihtsam on valida selle järgi, kas sa tegelikult ka kasutad seda asja. Nt

riietega - kas sa kannad seda või on see viimane, mida sa valiksid või ei kanna sa

seda üldse? Püüa juba ostes väga teadlik olla nendes otsustes - kas ma päriselt ka

kasutan seda asja? Kas ma ostan selle, sest see on äge või sellepärast, et mu

sõbral on? Kuidas ma selle eest hoolitsen? Kuhu ma ta panen? Kas ma pean oma

elus midagi muutma, et seda omada (sh ajaline panustamine)? 
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Kellele minimalism sobib?

Minimalismi osas on inimestel kahte sorti arvamusi. On arusaam, et minimalism

tähendab suurt, avarat ja valgusküllaste akendega vähese sisustusega maja, kus

on seintel üksikud hinnalised maalid. Teiste arvamuse kohaselt on minimalism

see, kui sa ei saa endale midagi lubada, koonerdad ning elad kööktoas madratsi

peal magades. Mõlemal võib olla õigus ehk kõik oleneb sellest, kes kuidas on

valinud elada.

Minimalismil võib olla erinevaid põhjuseid - kolimine, lapse sünd, kellegi surm.

Tõuke võib anda ka depressioon või ärevus või mõni olukord, kus on keeruline

hakkama saada. Inimene lihtsalt otsustab, et talle aitab asjade üleküllusest ja

soovib nende kütkest vabaneda. Mõnikord tekib minimalistlik mõtteviis aja

jooksul ning elu kulgeb nii, et vana ei teeni enam ja inimene jõuab minimalismini. 

Emade jaoks on minimalismis oluline sõnum see, et tuleb olla endaga leebe.

Kiputakse ennast emana materdama või võrdlema teistega, kellel tundub kõik

ideaalne, korras, lapsed saavad omavahel hästi läbi, jne. Oluline on vaadata asju

neutraalselt, siis näeme asju lihtsalt asjadena ja kohustusi neutraalsena. Ei tohiks

rääkida endale lugusid, et oled läbikukkunud, lohakas, saamatu. Minimalismis

saad alustada iseendast - millise tähenduse annad nendele lugudele, mida endale

räägid. Võime negatiivsete mõtetega endale väga haiget teha. 

Minimalism võib olla justkui teekond. Minimalistlik kodu ei pruugi olla ideaalne

ning see ei saa selleks kunagi, sest selles kodus elavad inimesed. Minimalistlik

kodu ei tähenda, et ei ole segadust. See tähendab, et asju on lihtsam ära panna,

sest neil on oma koht. Ka minimalistlikus kodus võib olla segadus, kuid on lihtsam

koristada, sest on ülevaade, mis asjad sul on ja kuhu nad käivad. 
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Lihtsustamine

Minimalismi suureks plussiks on lihtsustamine ning see on üks oluline teema,
mida minimalism saab su ellu tuua. Minimalism ja lihtsustamine eeldab ka seda,
et saaksid üleliigsest pahnast lahti ning ei elaks suure taaga otsas, mida oled võib
olla juba lapsepõlvest kaasa vedanud. Vajadusel tegele asjadega järk-järgult ja ole
endaga leebe.

Igal asjal on oma koht. Märka seda, kui asjal ei ole oma kohta ja see jääb
vedelema ja jalgu. Sellised asjad on mõtekas ära anda või poodi tagasi viia. Need
võtavad Sinult lihtsalt asjatult energiat ja aega, et nende eest hoolitseda. 

Lihtsustamist saad rakendada ka oma igapäeva elukorraldusse. Näiteks vaata üle
oma kalender, kui palju on lastel kohustusi ja palju jääb vaba aega niisama
olemiseks ja mängimiseks. Enda tegevusi planeerides mõtle läbi, mis on iga asja
juures see konkreetne ülesanne, mis on vaja ära teha ning millal on oluline see
ära teha. 

Näiteks, kui on kogunenud väikseks jäänud laste riideid, siis pead lihtsustama
nendega tegelemise protsessi. Esmalt pead otsustama, kuidas seda siis teha? Kas
müüd või annetad? Kui otsustad, et soovid müüa, siis pead valima, et kus ja
kuidas neid müüd? Kuidas neid hinnastad? Sama ka annetamisega - kellele ja
kuidas annetad? Tee see võimalikult lihtsaks endale - anneta või müü võimalusel
kõik asjad korraga ning kõige lihtsamal viisil. Oluline on asjadest lahti saada. 

 
Kapselgarderoob

Kapselgarderoobi põhimõte on selles, et omavahel sobiksid kokku kõik riided,
mis sul on - kleidid, kampsunid, püksid ja pluusid. Sellisel juhul ei teki kunagi
tunnet, et pole midagi selga panna. Vajadusel võid paluda abi näiteks
stiilinõustaja käest. Kapselgarderoob ei tähenda, et kõik riided on valged, mustad
või punased. Näiteks vali riietele 4 põhitooni ja mõned aktsent-toonid ning vali
garderoobi nendes toonides riided. Muuhulgas teeb see lihtsamaks ka ostlemise,
sest poes saad kerge vaevaga välistada kõik need tooted, mis sinu garderoobi
värvikoodiga ei sobi. Ka käekott, müts, sall ja vöö võiksid olla samas toonis, et
sobiksid riietega kokku.
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Lihtsustamine - otsusta, kas soovid palju ringi sõita ja palju näha või soovid
pikemalt kusagil kohapeal peatuda ja kohaliku eluga tutvuda. 

Toidutegemine - gaasipliit on palju lihtsam ja kiirem, kui näiteks grillimine.

Pabernõud on lihtsamad, kui nõud, mida on vaja pesta ja kuivatada.

Riided - kasuta pesumaja teenust.

Koristamine on lihtne - väikese tolmuimeja ja harjaga saad kogu elamise
korda vähem kui tunni ajaga :)

Laste puhul on kapselgarderoob ka oluline lihtsustamise tööriist. Vali ka lastele
välja kindlad toonid, mida nad kannavad ning nii on ka lapsel lihtne teha valikut
riietumisel. Kuid võimalusel arvesta ka laste huvide ja soovidega - nt kui lapsele
meeldivad kopad, autod, dinosaurused, siis vali asjad sellise pildiga, mis talle
meeldiks. Mustrite ja värvidega saab mängida aluspesu, pidžaamade, sokkide ja
ka näiteks ujumisriiete osas. 

Alusta järk-järgult. Vaata, mis riideid peamiselt kannad ja mis paneb sind hästi
tundma. Millised toonid Sulle meeldivad? Võid pildistada ennast nende riietega,
mis on lemmikriided ja näed, mis sulle sobivad ning siis ka nendes, mis sulle ei
sobi, et näha, miks nendest loobuma peaksid. 

Nippe eluks matkaautos

Mareti tegemisi saad jälgida Facebooki grupis "Külluslik minimalism koos
Maret Jäppineniga".

https://www.facebook.com/groups/kylluslikminimalism

