
La dometoj de Jay SHAFER 
 

 Jay Shafer  [ĝe ŝafer]  instruis pri dezajno sed por akiri 

pli da mono, li decidis kromlabori vespere kiel kasisto en 

vendejego. “Plimulto de la perlaborita mono sufiĉis nur por 

lui loĝejon. Tio ne valoris mian tutan penadon”– li ekpensis. 

Konklude (laŭ praktika devizo: “Malgranda, sed mia”) Jay 

decidis ne plu pagi luadon kaj translokiĝis al ligna dometo.  

 

Kie malpli fariĝas pli! 

 Komence li konstruis 

dometon 'granda' je 9m2, 

kiun li povis veturigi de unu 

loko al alia. Por vivi en ĝi, li 

devis redukti plimulton de 

siaj posedaĵoj, kiuj 

(surprize) montriĝis tute 

senbezonaj. Tion li nur 

poste malkokvris: “Vidu, ni 

ofte fariĝas senvolaj 

viktimoj de reklamaj 

kaptiloj. Oni ĉiam provas 

nin konvinki ke ni ne povas 

vivi sen aĉetadi pli kaj pli 

multe da diversaj objektoj.” 

Lia mini-domo vekis grandan intereson kaj preterpasantoj 

demandis Jay kiel eblas vivi en tiel malgranda budo. Post 

tiaj interparoloj Jay komprenis, ke eble nun aperis 

surhorizonte precipa “misio” por li: konsciigi homojn ke ni 

povas vivi pli trankvile sen amasa malŝparado de materialoj. 



 

 Se ni kontentas vivi pli modere, tiam la vivo montriĝos 

malpli streĉa kaj pro tio – ankaŭ pli feliĉa. Por antaŭenigi 

sian ideon, J.Shafer komencis veturadi kun sia dometo kaj 

ekvidis, ke multaj homoj interesiĝas pri la ebleco vivi kun 

malmultaj posedaĵoj. “Vivante en tiel eta domo, vi disponas 

fakte pri unu ĉambro kiu povas enhavi nur kelkajn bazajn 

objektojn. Do vi mem devas decidi kio estas vere necesa.” – 

li diris. Tian mini-domon vi povas starigi en ĝardenon, apud 

familia domo aŭ fiksi sur radoj kaj ĝui liberecon: uzi ĝin kiel 

moviĝantan loĝejon, per kiu vi povas veturi kaj viziti belajn 

regionojn.  

 

Survoje vi 

renkontas 

multajn 

homojn, 

inter kiuj 

troviĝos tiuj 

interesitaj 

pri la 

originala 

vivstilo 

(ĵaluzinde 

“libera kiel 

birdo” – ili pensus). Kaj tiel la ideo mem disvastiĝas.  

 Dum sia vojaĝado J. Shafer prezentas ekspoziciojn kaj 

distribuas la instru-materialojn. Kiam pli multe da interesitoj 

pretis realigi la novan ideon praktike, aperis la ebleco 

produkti kaj vendi la reklamitajn dometojn. Tiucele Jay 

fondis kelk-personan firmaon kaj nomis ĝin  Tumbleweed.  



 La entrepreno prosperis (nur en kelkaj jaroj ĝi kreskis 

7-oble) kaj aliĝis diversaj kunlaborantoj. Por tiuj kapablaj 

mem konstrui, Jay verkis libron kun diversaj domet-modeloj.  

Tie troviĝas indikoj kiel tion fari per simplaj materialoj, 

uzante preskaŭ senkostan ekipaĵon. Tiel naskiĝis lia sekva 

entrepreno: “Four Lights Tiny House Co” (4-Luma Firmao de 

Etaj Domoj) pere de kiu li realigis jam pli grandan projekton.  

Ekestis tiel la unua “Vilaĝo de Etaj Domoj”. Sekve, la 50-

jara Shafer komencis pensi pri alia aventuro.  Tiucele li  

iniciatis la “Movadon de Etaj Domoj - MdED” (Tiny House 

Movement). Filozofio de tiu movado signifas vivi simple kaj 

ĝui liberecon. La bezono akiri pli da tempo – per simpligita 

vivostilo, sen nervostreĉoj kaj proksime al la naturo - fariĝas 

la signo de niaj febrecaj tempoj. Rezulte, la ideo pri 

malgrandaj (aŭ eĉ pri la tre etaj) domoj populariĝas jam en 

aliaj landoj de Eŭropo kaj en Japanio. 

 

 Shafer tiel priskribas la avantaĝon de tiu situacio: “Fine 

ni havas tempon por fari tion, kion ni ŝatas. Mi persone 

povis reveni al tiuj okupoj pri kiuj mi pensis delonge, kiel 

ekz. ĝui pli longan libertempon, veturojn, ni pli ofte gustumas 

manĝaĵojn en diversaj restoracioj. Kompreneble nun mi 

povas pasigi pli da tempo kun mia familio. Kiam ni geedziĝis 

kaj naskiĝis nia infano, ni vivis en sufiĉe granda domo. Nun, 

en nia eta domo la filo jam estas 4-jara kaj ni bezonas iom 

pli da spaco. Do ni ofte ludas ekstere, ĝuante la naturon 

kaj freŝ-aeron. Krome, mi kun la edzino reduktas nian 

superfluajn posedaĵojn kelkfoje dum jaro. En tia medio, ni 

pasigas kune multe da tempo kaj sentas nin reciproke tre 

proksimaj”. 

 


