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Rozdziaũ 1. Czym jest Ŗycie minimalne?

Rozdziaŧ 1.

Czym jest Şycie minimalne?
To ĝycie pozbawione zbytku, w którym nie brak miejsca na to, co
naprawdÚ daje radoĂÊ.
To pozbycie siÚ wszelkiego baïaganu, by zrobiÊ miejsce na spokój, wolnoĂÊ i lekkoĂÊ.
Minimalista odrzuca pragnienie, by mieÊ wiÚcej, zdobywaÊ, konsumowaÊ i kupowaÊ. Odrzuca przeĂwiadczenie, ĝe wszystko jest lepsze,
kiedy jest wiÚksze. Odrzuca obciÈĝenie wïasnym dobytkiem.
Minimalista przyjmuje postawÚ
umiïowania tego, by mieÊ mniej.
„BdŔ zadowolony z tego, co masz;
Uznaje estetykÚ skromnoĂci i zadociesz si¢ tym, jak jest.
wala siÚ tym, czego naprawdÚ potrzebuje i co naprawdÚ daje mu szczÚĂcie.
Kiedy widzisz, Ŗe niczego nie brak,
Minimalista rozumie, ĝe pozycaŧy ĵwiat naleŖy do ciebie”.
skiwanie dóbr materialnych nie daje
— Laozi
szczÚĂcia. Wie, ĝe zarabianie wiÚcej
i gromadzenie wiÚcej nie ma sensu.
Pojmuje, ĝe do zabieganego i rozgorÈczkowanego ĝycia nie naleĝy dÈĝyÊ, tylko trzeba go unikaÊ.
Minimalista ceni jakoĂÊ, a nie iloĂÊ, we wszelkiej postaci.
Jestem minimalistÈ i cieszy mnie to do gïÚbi. BudzÚ siÚ rano
w schludnym, niezabaïaganionym pokoju. Wypijam kawÚ i czytam
w ciszy, wychodzÚ pobiegaÊ, a póěniej zabieram siÚ za pisanie. Jeszcze
trochÚ pracujÚ, a potem spÚdzam czas z rodzinÈ.
Te rzeczy dajÈ mi szczÚĂcie. Nie wielkie zakupy. Nie ciÈgïe podróĝe,
chodzenie na imprezy czy wydawanie pieniÚdzy na kosztowne rozrywki.
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Nie oglÈdanie telewizji i wchïanianie reklam. Innych takie rzeczy mogÈ
cieszyÊ i nie patrzÚ na nich z góry. Zwyczajnie opowiadam, co mi
przynosi radoĂÊ.
I o to wïaĂnie chodzi. Odkryj, co daje Ci radoĂÊ. PozbÈdě siÚ
wszystkiego innego, ĝeby znaleěÊ miejsce dla tych naprawdÚ istotnych
rzeczy. Nie jest to ĝycie puste, nudne. To ĝycie bogate — bogate
w skromnoĂÊ.
Twoje ĝycie minimalne bÚdzie siÚ róĝniÊ od mojego. Musisz odkryÊ,
co daje Ci najwiÚcej szczÚĂcia. Zaplanuj swój idealny dzieñ. NastÚpnie
pozbÈdě siÚ wszystkiego, co zbÚdne, ĝeby daÊ sobie miejsce na ten
idealny dzieñ — te rzeczy i ludzi, których kochasz. Ta ksiÈĝka ma
Ci pomóc odkryÊ swojÈ ĂcieĝkÚ.
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Rozdziaũ 2. Ogólne zaũoŖenia minimalizmu

Rozdziaŧ 2.

Ogólne za¬oŞenia minimalizmu
Minimalizm niekoniecznie sprowadza siÚ do tego, by wszystkiego byïo
„mniej”. Nie jest teĝ celem samym w sobie. Jest drogÈ, na której:
x zyskasz wiÚcej wolnoĂci,
x zyskasz wiÚcej czasu,
x zyskasz wiÚcej miejsca na
to, co naprawdÚ siÚ liczy,
x bÚdziesz miaï mniej
zmartwieñ,
x bÚdziesz miaï wiÚcej
przyjemnoĂci,
x staniesz siÚ oszczÚdniejszy,

„Bój si¢ mniej, licz na wi¢cej;
jedz mniej, przeŖuwaj wi¢cej;
j¢cz mniej, oddychaj wi¢cej;
kochaj bardziej,
a Twoje b¢dzie wszystko,
co dobre”.
— szwedzkie przys¬owie

x staniesz siÚ przyjaěniejszy
dla przyrody,
x staniesz siÚ zdrowszy.
Zasady minimalizmu
Oto kilka kluczowych zasad, do których bÚdziemy jeszcze powracaÊ
w róĝnych formach. Istotne jest wymienienie ich tutaj:
1. Rezygnuj z rzeczy zbÚdnych. Nie oznacza to rezygnowania
ze wszystkiego — jedynie z tego, co niepotrzebne.
2. Wskaĝ to, co najwaĝniejsze. Co jest dla Ciebie
najwaĝniejsze? Co daje Ci szczÚĂcie? Co ma najwiÚkszy
wpïyw na Twoje ĝycie i karierÚ?
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3. Niech wszystko siÚ liczy. Cokolwiek robisz w swoim ĝyciu
lub zachowujesz przy sobie, niech bÚdzie tego warte. Niech
rzeczywiĂcie ma znaczenie.
4. Wypeïnij swoje ĝycie radoĂciÈ. Nie wystarczy opróĝniÊ
swojego ĝycia. Trzeba je napeïniÊ czymĂ wspaniaïym.
5. NanoĂ poprawki. Minimalizm nie jest celem, tylko ciÈgïym
redagowaniem, odczytywaniem ĝycia na nowo i jeszcze raz
redagowaniem.
Staraj siÚ stosowaÊ do tych zasad we wszystkim, co robisz. OczywiĂcie nie musisz tego robiÊ obsesyjnie, ale zawsze warto zastanowiÊ siÚ
nad tym, co robisz, jak to robisz i czy naprawdÚ musisz to robiÊ.
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Rozdziaũ 3. Jak zostaî minimalist

Rozdziaŧ 3.

Jak zostaý minimalist¡
ChoÊ estetyka, produkty i styl ĝycia naznaczone minimalizmem cieszÈ
siÚ sympatiÈ wielu ludzi, ïatwiej je lubiÊ, niĝ rzeczywiĂcie z nich
korzystaÊ.
Ludzie potrafiÈ dÈĝyÊ do minimalizmu, choÊ nie wiedzÈ, jak zaczÈÊ.
W tym celu trzeba zrobiÊ wiele rzeczy, rozpatrzyÊ róĝne kwestie —
bywa to onieĂmielajÈce. Ja bym to zrobiï tak:
x UĂwiadom sobie, ĝe juĝ masz wystarczajÈco duĝo. Jeszcze
omówimy to szerzej w kolejnym rozdziale, ale wïaĂnie tu tkwi
istota problemu. Zadowolenie z tego, co siÚ ma, jest istotne.
Zrobienie porzÈdków nie bÚdzie miaïo najmniejszego znaczenia,
jeĂli wciÈĝ bÚdziesz pragnÈï wiÚcej.
x Zacznij powstrzymywaÊ siÚ od gromadzenia dóbr. Do tego
tematu wkrótce powrócimy, ale jeĂli masz w domu lub biurze
baïagan, to nie jesteĂ jeszcze
minimalistÈ. Chcemy siÚ
„Wielkie czyny skŧadaj si¢
pozbyÊ tego baïaganu,
co moĝna zrobiÊ w jeden
z drobnych uczynków”.
weekend lub dwa bÈdě
— Laozi
powoli, sukcesywnie przez
kilka tygodni. Obydwa
podejĂcia sÈ dobre — najwaĝniejsze to zaczÈÊ.
x UproĂÊ swój plan dnia. Ogranicz zobowiÈzania, wykreĂl ze
swojego kalendarza zbÚdne zajÚcia i zostaw sobie chwilÚ
wytchnienia. Daj sobie sposobnoĂÊ do skoncentrowania siÚ
na tym, co waĝne.
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x Pomaïu zmieniaj wszystko, co robisz, majÈc wzglÈd na zasady
minimalizmu. To nieprzerwany proces.
I tyle. To doĂÊ proste. OczywiĂcie jeszcze zgïÚbimy te kwestie w ramach dyskusji o jedzeniu, zdrowiu, finansach, rodzinie i takich tam.
PrzyjÚcie postawy minimalisty ostatecznie jednak zwyczajnie polega
na wykonaniu czterech powyĝszych czynnoĂci.
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Rozdziaŧ 4.

Zadowolenie:
masz juŞ wszystko,
czego potrzebujesz
To jest wïaĂciwy punkt wyjĂcia. Nie wystarczy sprzÈtanie generalne,
poniewaĝ baïagan w koñcu znowu naroĂnie, jeĂli wciÈĝ bÚdziesz gromadziï dobra. U podstaw ĝÈdzy gromadzenia dobytku leĝy niezadowolenie z istniejÈcego stanu rzeczy.
Kupujesz niepotrzebne rzeczy, poniewaĝ jesteĂ w jakiĂ sposób niezadowolony.
„Kto jest zadowolony,
Chcesz wiÚcej niĝ to, co masz juĝ teraz.
ten jest bogaty”.
Chcesz wiÚcej podniet, zabawy, sposobów
— Laozi
na ulepszenie swojego ĝycia. Chcesz czegoĂ
fajniejszego. Bez wzglÚdu na konkretny
powód nie jesteĂ szczÚĂliwy z tym, co masz.
Przyczyn tego problemu moĝna siÚ doszukiwaÊ bardzo gïÚboko, ale
rozwiÈzanie nie musi byÊ skomplikowane. ProponujÚ tak:
1. UĂwiadom sobie, ĝe masz juĝ wszystko, czego potrzebujesz.
Czego naprawdÚ potrzebujesz? Jedzenia, wody, odzieĝy,
schronienia, bliskich. Wszystko inne to dodatki. Nie
potrzebujesz najnowszych technologii, stylowych ciuchów,
modnych butów, luksusowego samochodu czy wielkiego domu.
2. Przestañ kupowaÊ zbÚdne rzeczy. Moĝe siÚ to wydawaÊ
trudne, ale kluczem jest bycie Ăwiadomym wïasnych zachowañ.
DobrÈ metodÈ jest zaïoĝenie listy trzydziestodniowej. Przyjmij
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zasadÚ, ĝe kaĝdÈ zbÚdnÈ rzecz, którÈ zachce Ci siÚ kupiÊ,
zapiszesz na liĂcie i opatrzysz datÈ wpisu. Nie bÚdziesz
mógï jej znowu kupiÊ przed upïywem trzydziestu dni.
Póěniej — jeĂli wciÈĝ bÚdziesz chciaï — moĝesz jÈ nabyÊ
ponownie. Ta metoda zwykle siÚ sprawdza, bo ĝÈdza zakupów
sama zanika. Przed kupnem czegokolwiek zawsze zadawaj
sobie pytanie: czy to jest absolutnie niezbÚdne?
3. Naucz siÚ czerpaÊ radoĂÊ z dziaïania, nie z posiadania.
Do szczÚĂcia wystarczÈ nam rzeczy caïkowicie niezbÚdne, jeĂli
tylko jesteĂmy Ăwiadomi, ĝe posiadanie nas nie uszczÚĂliwia.
UszczÚĂliwia nas dziaïanie — rozmowa z przyjacielem, spacer
z kimĂ bliskim, gotowanie, tworzenie, Ăpiewanie, bieganie,
pracowanie nad czymĂ ciekawym. JeĂli uda Ci siÚ skoncentrowaÊ
na robieniu tego, co CiÚ uszczÚĂliwia, nie bÚdziesz juĝ odczuwaï
takiej ĝÈdzy posiadania.
4. Poznaj, co to znaczy „wystarczy”. Jest to myĂl, ĝe nie zawsze
musimy mieÊ wiÚcej i ĝe po dojĂciu do pewnego punktu mamy
juĝ wystarczajÈco duĝo. Najwaĝniejsze to umieÊ dostrzec,
ĝe jesteĂmy w tym punkcie. CzÚsto tego nie dostrzegamy
i wpadamy w bïÚdne koïo zdobywania wiÚcej.
Gdy ma siÚ wiÚcej, chce siÚ wiÚcej. To bïÚdne koïo „wiÚcej”,
uzaleĝnienie od zdobywania i posiadania. Musimy nauczyÊ siÚ dostrzegaÊ, kiedy juĝ nam wystarczy, i cieszyÊ siÚ z tego, co mamy.
Nie da siÚ tego zrobiÊ z dnia na
dzieñ. Potrzeba czasu, a przede
„OtóŖ tajemnic szcz¢ĵcia
wszystkim ĂwiadomoĂci róĝnic miÚdzy potrzebami a zachciankami,
nie jest pragnienie wi¢cej,
„wiÚcej” a „wystarczy”, szczÚĂciem
tylko wyuczenie si¢ umiej¢tnoĵci
z dziaïania a posiadaniem. Z czacieszenia si¢ z posiadania mniej”.
sem ta ĂwiadomoĂÊ przeïoĝy siÚ na
zadowolenie z tego, co juĝ masz —
— Sokrates
rzeczywisty fundament minimalistycznego ĝycia.
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