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Ar jums kada nors teko įnirtingai tvarkytis, ir beveik iš

kart po to pastebėti, kad jūsų namai arba darbovietė vėl

susijaukė? Jeigu taip, leiskite su jumis pasidalyti savo

sėkmės paslaptimi. Šioje knygoje aš aptariau, kaip su

tvarkyti savo erdvę, kad gyvenimas pasikeistų visiems

laikams. Neįmanoma? Dažnai nuskambantis ir neke

liantis nuostabos atsakymas, juk beveik kiekvienam

bent kartą, jei ne daugybę kartų, susitvarkius namus

yra tekę vėl grįžti prie netvarkos.

KonMari metodas yra paprastas, gerai apgalvotas ir

veiksmingas būdas palaikyti namuose tvarką. Iš pra

džių atsikratykite nereikalingų daiktų. Tada nuodu

gniai, iki galo ir vienu sykiu sutvarkykite savo erdvę.

Pritaikę šią strategiją, pamiršite, kas yra netvarka.

Nors šis metodas prieštarauja įprastinėms nuosta

toms, visiems, pritaikiusiems KonMari metodą, pavyko

namus išlaikyti tvarkingus. Be to, jų laukė ir kitų ne

tikėtumų. Namų sutvarkymas teigiamai paveikė visas

kitas jų gyvenimo sritis, taip pat ir darbą bei šeimą.

Šiam užsiėmimui skyriau aštuoniasdešimt procentų
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savo namus, visiškai pakeisite ir savo gyvenimo būdą

bei požiūrį. Jūsų gyvenimas pasikeis. Sakau tai rimtai.

Štai vos keletas atsiliepimų, kokių kasdien sulaukiu iš

savo buvusių klientų:

Po jūsų mokymų išėjau iŠ darbo ir įkūriau nuosavą verslą,

kurio imtis svajojau nuo pat vaikystės.

Jūsų mokymai leido suprasti, ko man tikrai reikia, o ko

ne. Taigi išsiskyriau. Dabar jaučiuosi kur kas laimingesnė.

Sulaukiau žinių iŠ žmogaus, su kuriuo vyliausi susisiekti.

Džiaugiuosi galėdama pranešti, kad ištuštinus butą man

pavyko padidinti pardavimus.

Su vyru sutariame daug geriau.

Negaliu atsistebėti, kad atsikratymas daiktais taip mane

pakeitė.

Pagaliau man pavyko numesti tris kilogramus.

Mano klientai atrodo labai laimingi ir rezultatai rodo,

kad tvarkymasis pakeitė jų mąstyseną ir požiūrį į gyve
nimą. Tiesą sakant, pakeitė jų ateitį. Kaip? į šį klausimą

plačiau atsakoma šioje knygoje, bet, trumpai tariant,

įvedus tvarką namuose, į savo vietas stoja ir visi jūsų rei

kalai bei santykis su praeitimi. Pagaliau visiškai aiškiai

suvokiate, ko jums reikia ir ko ne, ko verta ir ko neverta

imtis.
Šiuo metu mokymus rengiu klientams jų namuose

ir įmonių savininkams jų darbovietėse. Tai asmeninės

pamokos, vienu metu dirbu tik su vienu klientu. Mano

savo gyvenimo, todėl žinau, kad tvarkymas gali pakeisti

ir jūsų gyvenimą.

Ar jums vis dar atrodo per gerai, kad patikėtumė

te? Jei tvarkymąsi suprantate kaip vieno nereikalingo

daikto per dieną išmetimą arba kaip savo kambario

aptvarkymą probėgšmais, tuomet jūs teisūs. Tai netu

rės didelės įtakos jūsų gyvenimui. Bet pakeitus požiūrį,

tvarkymasis gali atnešti neišmatuojamų pokyčių. Tiesą

sakant, būtent tai ir reiškia susitvarkyti namus.

Būdama penkerių pradėjau skaityti namų Šeimi

ninkėms skirtus žurnalus. Jie mane įkvėpė sulaukus

penkiolikos rimtai atsidėti atsikratymo daiktais ir tvar

kymosi tyrinėjimui, kol galiausiai sukūriau KonMari

metodą (KonMari yra iš mano vardo ir pavardės suda

rytas pavadinimas). Dabar aŠ dirbu konsultante ir die

nas leidžiu lankydamasi namuose bei darbovietėse, da

lydama lengvai pritaikomus patarimus žmonėms, kurie

patiria sunkumų tvarkydamiesi, kurie susitvarko, bet ir

vėl įpuola į netvarką, arba kurie nori imtis tvarkos, bet

nežino, nuo ko pradėti.

Bendras daiktų, kurių atsikratė mano klientai, - nuo

išeiginių ir apatinių drabužių iki nuotraukų, rašiklių,

laikraščių iškarpų, dekoratyvinės kosmetikos mėgi

nių, - skaičius neabejotinai viršija milijoną. Nė kiek ne

perlenkiu. Klientams padėjau vienu ypu išmesti po du

šimtus 45 litrų talpos Šiukšlių maišų.

Remdamasi tvarkymosi meno tyrimais ir ilga tvar

kymosi pagalbos netvarkingiems žmonėms patirtimi,

galiu tvirtai pasakyti vieną dalyką: iš esmės pertvarkę



sijaukia. Taip nutinka ne dėl įgūdžių stokos, o veikiau

todėl, kad stinga supratimo ir nesugebama veiksmingai

susitvarkyti. Kitaip tariant, viskas priklauso nuo to,

kas dedasi jūsų galvoje. 90 procentų sėkmės lemia jūsų

mąstysena. Išskyrus tuos laiminguosius, kurie geba su

sitvarkyti be ypatingų pastangų, visiems kitiems, neat

kreipus deramo dėmesio į šį aspektą, nepavyks išvengti

grįžimo prie netvarkos, nesvarbu, kiek daiktų jie išmes

tų ir kaip sumaniai juos sudėliotų.

Kaip galite išlavinti tinkamą mąstyseną? Yra tik vie

nas būdas ir, kad ir kaip būtų keista, - reikia išmokti

naujo metodo. Atminkite: šioje knygoje aprašomas Kon

Mari metodas nėra tik taisyklių rinkinys, kaip rūšiuoti,

suskirstyti ir išdėlioti daiktus. Tai yra tinkamos mąsty

senos ugdymo vadovas: kaip sukurti tvarką ir tapti tvar

kingu žmogumi.

Žinoma, negaliu tvirtinti, kad visi mano mokiniai

tobulai įvaldė tvarkymosi meną. Deja, kai kuriems dėl

vienų ar kitų priežasčių teko nutraukti mokymus. Kai

kurie metė, nes tikėjosi, kad už juos viską padarysiu aš.

Kaip tvarkymo fanatikė ir profesionalė, galiu iš karto

jums pasakyti, kad ir kaip stengčiausi sutvarkyti kito

žmogaus erdvę, nesvarbu, kokią tobulą daiktų laikymo

sistemą sugalvočiau, niekada negalėsiu sutvarkyti kito

žmogaus namų tikrąja to žodžio prasme. Kodėl? Nes to,

kaip žmogus suvokia savo gyvenimą, kaip jaučia savo

gyvenimo būdą, niekada nepranoks jokie rūšiavimo,

sandėliavimo ar kitokie įgūdžiai. Tvarka priklauso nuo

griežtai asmeninių vertybių, kaip žmogus nori gyventi.

klientų sąrašas vis ilgėja. Šiuo metu eilė sudaryta trims

mėnesiams į priekį, be to, kasdien sulaukiu naujų už

klausų iš žmonių, kuriems apie mane papasakojo buvę

klientai arba kurie apie mokymus sužinojo iš ko nors

kito. Keliauju iš vieno Japonijos galo į kitą, kartais

vykstu į užsienį. Bilietai į vieną iš mano viešų paskaitų

namų šeimininkėms ir moterims buvo parduoti per vie

ną naktį. Susidarė ne tik eilė laukiančiųjų, kad atsilais

vintų vieta, bet ir eilė patekti tarp laukiančiųjų. Tiesa,

norinčiųjų kartoti mokymus nėra. Verslo požiūriu tai

galėtų būti laikoma visiška nesėkme. Bet kaip tik dėl to,

kad nėra norinčiųjų kartoti, mano metodas ir yra popu

liarus?

Kaip jau minėjau pradžioje, KonMari metodą pritai

kę žmonės niekada nebeįpuola į netvarką. Jie sugeba iš

laikyti tvarką savo erdvėje, todėl jiems nebereikia grįžti

papildomų pamokų. Retsykiais patikrinu, kaip einasi

baigusiesiems mano mokymus. Beveik visada ne tik jų

namai ar darbovietė išlieka tvarkingi, maža to, jie toliau

gražina savo erdvę. Iš atsiųstų nuotraukų akivaizdu, kad

jie turi dar mažiau daiktų, nei turėjo baigdami moky

mus, be to, įsigijo naujų užuolaidų ir baldų. Juos supa tik

mėgstami daiktai.

Kodėl mano mokymai keičia žmones? Nes mano me

todas nėra vien tik technika. Tvarkymas yra paprastų

veiksmų seka, daiktų perkilojimas iš vienos vietos į kitą.

Daiktai sudedami į savo vietas. Atrodo taip paprasta,

kad net Šešiametis galėtų to imtis. Vis dėlto dauguma

žmonių nesugeba. Tik baigus tvarkyti, jų erdvė vėl su



bet ir pradėsite naują gyvenimą. Tai ir yra stebuklas, ku

riuo noriu pasidalyti su kuo daugiau žmonių.

Dauguma žmonių norėtų gyventi švarioje ir tvar

kingoje erdvėje. Kiekvienas nors kartą sugebėjęs susi

tvarkyti nori išlaikyti tvarką. Bet daugelis netiki, kad

tai įmanoma. Išbando įvairius tvarkymosi būdus, bet

paaiškėja, kad netrukus vėl viskas grįžta į įprastines vė

žes. Vis dėlto esu tvirtai įsitikinusi, kad kiekvienas gali

išlaikyti savo erdvę tvarkingą.

Kad to pasiektume, būtina nuodugniai permąstyti

savo įpročius ir nuostatas apie tvarkymąsi. Galbūt tai

atrodo sunkiai įveikiamas darbas, bet nesijaudinkite.

Baigę skaityti šią knygą, būsite tam pasirengę ir degsi

te noru. Dažnai žmonės man sako: „Aš netvarkingas iš

prigimties. Man nieko neišeis" arba „Neturiu tam laiko",

bet nevalyvumas nėra paveldimas ar susijęs su laiku.

Veikiau tai dėl sukauptų klaidingų nuostatų apie tvar

kymąsi, tokių kaip „geriausia kambarius tvarkyti po

vieną" arba „geriau kasdien po truputį", arba „daiktus

geriausia išdėstyti ten, kur jų gali prisireikti".

Japonijoje žmonės įsitikinę, kad tokie užsiėmimai

kaip kambario valymas ir rūpinimasis tualeto švara le

mia sėkmę, bet jei jūsų namai perkrauti daiktų, klozeto

blizginimas neatneš daug naudos. Tą patį galima pasa

kyti ir apie fengšui taikymą. Tik iškuopus namus jūsų

baldai ir papuošimai ims alsuoti gyvybe.

Sutvarkius namus jūsų gyvenimas visiškai pasikeis.

Patyrus, ką reiškia turėti gerai sutvarkytus namus, jums

nušvis visas pasaulis. Daugiau niekada nebegrįšite prie

netvarkos. Tai aš ir vadinu tvarkymosi stebuklu. Rezul

tatai būna stulbinami. Ne tik niekada nebeapsileisite,


