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Kas teie olete kunagi meeleheitlikult koristanud ja avastanud siis, et kodu või tööruumid on õige pea taas segamini?
Kui jah, siis lubage mul tutvustada teile tõelise edu saladust.
Olen pannud siia raamatusse kokkuvõtlikult kirja, kuidas
saate oma eluruumid sel kombel korda seada, et võite seeläbi ka oma elu täielikult muuta. Ütlete, et see on võimatu?
See vastus on väga tavaline ja mitte sugugi üllatav, eriti kui
arvestada, et peaaegu kõik meist on kogenud tagasilööke,
mis järgnevad põhjalikumale kodukoristamisele.
KonMari meetod on lihtne, nutikas ja efektiivne viis,
kuidas vabastada kodu kolast. Alustada tuleb asjade äraviskamisest. Siis tuleb toad põhjalikult, täielikult ja ühekorraga
korda seada. Kui võtate selle strateegia kasutusele, siis ei lähe
teie kodu enam iial segamini.
Kuigi minu lähenemine vastandub traditsioonilistele koristuspõhimõtetele, on kõik KonMari meetodi lõpuleviijad
suutnud oma kodu edukalt korras hoida ning kogenud üllatuslikke tulemusi. Kodu kordaseadmine mõjutas positiivselt
kõiki nende elu valdkondi, sealhulgas ka töö- ja pereelu.
Olen pühendanud üle 80% oma elust korrastamisele ning
seepärast tean, et kodu kordaseadmine võib ka teie elu muuta.
Kas see kõlab liiga hästi, et olla tõsi? Kui teie arusaam
kodu korrastamisest tähendab päevas ühe ebavajaliku eseme
äraviskamist või toa koristamist väikeste osade kaupa, siis on
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teil õigus. See ei muuda eriti teie elu. Kui muudate aga oma
lähenemist, siis võib kodu korrastamisel olla teie jaoks määratu mõju. Tegelikult peitubki kodu kordaseadmise tähendus
selles mõjus.
Hakkasin koduajakirju lugema juba viieaastaselt ning
just see ajendaski mind viieteistaastaselt võtma tõsiselt käsile kraamimise ja korrastamise õpinguid, millest kasvas välja
KonMari korrastusmeetod (KonMari on minu hüüdnimi,
mis on moodustatud minu ees- ja perenimest). Töötan nüüd
konsultandina ja veedan enamiku ajast, külastades kodusid ja
kontoreid, kus annan praktilist nõu inimestele, kelle jaoks on
elu- või tööruumide korrashoid raske, kes koristavad, kuid
kannatavad tagasilöökide all, või neile, kes soovivad korda
luua, kuid ei tea, kust alustada.
Minu kliendid on visanud ära meeletus koguses esemeid,
alates riietest ja aluspesust kuni fotode, pastakate, ajakirjalõigete ja proovipakikesteni ning äravisatud esemete arv ületab
vaevata miljoni. Ma ei liialda. Olen aidanud kliente, kes on
visanud korraga ära tervelt kakssada 45-liitrist prügikotitäit
asju.
Tänu süüvimisele koristuskunstisse ja laialdasele kogemustepagasile, mille olen saanud korratuid inimesi korraarmastuse teele juhatades, võin öelda täie kindlusega vaid
üht: kodu jõuline ümberkorraldus põhjustab jõulisi muutusi
ka teie elulaadis ja maailmavaates. See muudab elu. Mõtlen
seda tõsiselt. Toon vaid mõned ütlused oma klientidelt:
“Lahkusin pärast teie kursuse läbimist vanalt töökohalt ja alustasin oma äri, kus saan teha seda, millest olen unistanud juba
lapsepõlvest saati.”
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