Mina olen
muinasjutuliselt rikas
Kuidas saavutada elus kõike,
mida igatsed

Thomas L. Pauley
Penelope J. Pauley

Kirjastus Valgusesaar

Originaali tiitel:
I’m Rich Beyond My Wildest Dreams
„I’m. I’m. I’m.“
How To Get Everything You Want In Life

Tõlkinud Marko Sekitel Leppoja
Korrektuur Malle Kiirend
Esikaanel Riina Grethieli maal Valguse kanal

Kolmas trükk, 2007
Avaldatud lepingu alusel kirjastusega
RichDreams Publishing
ISBN: 978-9949-10-413-0

Trükitud trükikojas Printon
© 1999 Thomas L. Pauley ja Penelope J. Pauley
© Tõlge eesti keelde. OÜ Valgusesaar, 2004

www.valgusesaar.ee
www.valgusesaar.com

Kirjastus Valgusesaar on meie panus, aitamaks luua reaalsust, mis
põhineb koostööl. Me oleme veendunud, et kogu inimkond on üks
tervik ning et igaühe panus selle terviku harmoniseerimisel ja
rikastamisel on ainukordne ning väärtuslik. Raamatud, mida
avaldame, aitavad inimestel avastada iseennast ning meenutada oma
hingesuurust – eneses peituvat jumalikku potentsiaali. Meie
eesmärgiks on edastada sõnumit, et üheskoos suudame seda maailma
muuta ning et meis kõigis on peidus võime luua nii enese kui teiste
jaoks paremat tulevikku.
Valgusesaar

Pühendus
Me peame seda raamatut Jumala kingituseks. Selle
kirjutamine oleks olnud võimatu ilma kogu Universumi toetuse ning inspiratsioonita. Vastutasuks Tema heldusele ning
armastusele soovime selle raamatu pühendada vaimse töö
edendamiseks maailmas.

Sisukord
Eessõna
Sissejuhatus
I peatükk
II peatükk
III peatükk
IV peatükk
V peatükk
VI peatükk
VII peatükk
VIII peatükk
IX peatükk
X peatükk
XI peatükk
XII peatükk
XIII peatükk
XIV peatükk
XV peatükk
XVI peatükk
XVII peatükk
XVIII peatükk
XIX peatükk
XX peatükk
XXI peatükk
XXII peatükk
XXIII peatükk
XXIV peatükk
XXV peatükk
XXVI peatükk
XXVII peatükk
XXVIII peatükk
XXIX peatükk

Suur saladus
Kui rikas on rikas?
Vahemärkus!
Pistrikud rannal
Enese heaolu aktsepteerimine
Tutvumine Marilyniga
Külluse esimene seadus
Ai!
Tere tulemast Marilyni juurde
Külluse teine seadus
Pange end valmis
Külluse kolmas seadus
Mida sa tahad?
Oma soovide lahtikirjutamine
Suhete loomisest
Suurim saladus
Lahtilaskmine
Keskenduge küllusele
Avanege vastuvõtmisele
Jumalik ajastatus
Oma edu kindlustamine
Leping edu garanteerimiseks
Aitäh. Aitäh. Aitäh.
Rõõmu tundmine
Kahtluste ületamine
Kui hakkab sadama
Abi nupp
http://www.richdreams.com
Kuulutage küllus oma sünniõiguseks
Mõttetu kulutamine
Hea võidab
Suur mäng
Nähtamatu rada
Sipelgad ning dušš
Looge oma reaalsust
Edu laul

1
3
5
7
11
15
19
21
23
27
31
37
43
53
61
69
73
77
83
85
89
99
103
111
117
123
129
135
139
147
155
161
165
171
177
183

Eessõna
Suur saladus
On üks suur saladus, mida tundes on teil võimalik
saada oma elus kõike, mida vaid tahate. See on lihtne.
Kahtlemata olete sellest juba varemgi kuulnud. Ja arvatavasti
peate seda iseenesestmõistetavaks. Kuigi see pole veel kõik, on
selle saladuse tundmine hädavajalik, et luua külluslikku,
õnnelikku ja tervislikku elu. See on Universumi seadus, mis on
loodud jõu ja väe poolt, mis võib teid viia kõikjale, kuhu vaid
soovite.

Paluge ja teile antakse.
Inimkond on olnud sellest saladusest teadlik juba
aastatuhandeid. Kuid imelikul kombel on üksnes väike osa
elanikkonnast õppinud, kuidas seda seadust oma isiklikus ja
tööalases elus kasutada. Kui sageli olete te tahtnud elult rohkemat, kuid pole teadnud, kuidas seda saavutada? Nüüd võite
saada kõike, mida ihaldate. Me näitame teile, kuidas.

Te võite elada oma unistuste elu.
Käesolevas raamatus näitame teile täpselt, kuidas paluda nii, et te saaksite kõike. Me näitame teile, kuidas saada
asju, mida tahate oma ellu tuua, ning kuidas kõrvaldada oma
elust kõik see, mis teid enam ei teeni. See raamat näitab teile,
kuidas ka teie võite saada muinasjutuliselt rikkaks.
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Kui rikas on rikas?
Seda teksti kirjutades olen ma ilusa, suure, uue S-klassi
Mercedes Benzi omanik. Sellega oli sõidetud vaid 55 000 kilomeetrit, kui selle ostsin, ning see oli ideaalses korras, kaasa
arvatud sisustus. Ma maksin selle eest uue auto alghinnast
12 000 dollarit vähem. Mu naine sõidab väga heas korras oleva
valge Volvoga. Seda ostes säästsin ma 5000 dollarit. Mu kolm
last sõidavad kõik korralike autodega. Oleme need (kaks uut
VW Jettat ning tuliuue VW Golfi) ostnud kahe viimase aasta
jooksul.
Ma elan kahekorruselises majas, milles on viis magamistuba, kolm vannituba, bassein ning kamin. Maja asub viie
minuti tee kaugusel ühest maailma parimast rannast. Meil on
uus mööbel, uued vaibad, uued potid ja pannid (peegelläikega, mis ajavad koristaja hulluks), uus portselan, uued
kodumasinad ning küllaldaselt uusi rõivaid, et katta meie
uuenenud, ideaalses vormis kehasid.
Me oleme tervemad ja õnnelikumad kui kunagi varem.
Mul on pangas raha. Ma kaalun 20 naela vähem kui kolme
kuu eest. Kui ma midagi tahan, siis ma seda ka saan. Mul on
kuldkaart, suurima krediidimääraga. Me reisime sageli ning
sööme hästi. Igal nädalavahetusel läheme ning ostame uusi
asju, mis rikastavad meie elu.
Mu vaimne elu on kõigi aegade kõrgpunktis. Ma
annan igal kuul vaimsuse edendamiseks välja rohkem raha
kui varem mitme aasta jooksul kokku. Ma olen rahul endaga
ning oma kaasinimestega. Ma olen lõpetanud teiste autojuhtide peale karjumise (vähemalt enamasti). Ma olen õppinud
isegi oma vaenlasi armastama. Ja mis kõige parem, nagu mu
naine väidab – ma norskan nüüd vaid haruharva.
3
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Eelmise aasta juulis tähistasime naisega kolmekümne
esimest pulma-aastapäeva. Me oleme paljustki läbi käinud
nagu meie lapsedki. Jah, me peame end rikkaks. Seda teevad
nüüd ka need, kes olid harjunud meist mõtlema kui oma vaestest sõpradest.
Isegi mul on raske uskuda, et vähem kui kuus aastat
tagasi kuulutasin ma juba teist korda elus välja pankroti. Meid
tõsteti majast välja. Meie pere neli liiget jagasid kahte viletsat
autoromu, millest kumbagi ei saanud usaldada, et nad meid
isegi postkontorini viiksid ning sealt tagasi tooksid. Kuid
nüüd olen ma rikas.
Kui rikas on rikas? On palju inimesi, kes teenivad tunduvalt rohkem kui mina (praegusel hetkel). Mõelge Bill Gatesi,
Steven Spielbergi, Shaqille O’Neali või kas või selle mehe
peale, kellele kuulub autode müügivõrgustik, kust ostsin oma
auto. Kahtlemata on neil rohkem raha ja asju kui mul. Mul on
nende pärast hea meel. Neil läheb hästi. Ma loodan, et nad
saavad veel rikkamaks. Mina igal juhul kavatsen kindlasti
rikkamaks saada.

Rikas olemine ei tähenda seda, et teil on palju raha.
Rikas olemine tähendab saladuse tundmist,
mis aitab teil saada oma elus kõike,
millest oskate unistada.
Ma olen rikas, kuna olen õppinud seda saladust tundma. Saladust, mis oli kogu elu otse mu nina ees. Saladust, mis
on sama vana kui Aabraham ning sama võimas ja täis piiritut
potentsiaali kui vastsündinud laps. Saladust, mis tuli minu
juurde jõu ning väe tiibadel, saadetuna Taeva poolt. Saladust,
mis tegi mind muinasjutuliselt rikkaks.
4

Vahemärkus!
Usust
Esmalt tahan ma rääkida oma põhilistest religioossetest
tõekspidamistest. Ma usun, et on vaid üks Jumal ja et kõik
religioonid pärinevad Jumalast. Ma usun, et Jumal on algus ja
lõpp ning kõik, mis jääb selle vahele. Ma usun, et Jumal on
tunnetamatu essents, millest pärinevad kõik asjad. Ta on
andja, tervendaja, Ta on võrreldamatu. Ma usun, et Ta on
saatnud Maa peale palju sõnumitoojaid, kellest igaüks algatas
uue peatüki Jumala pidevas ilmutumises.
Ma aktsepteerin tõesti kõiki religioone. Ma usun, et
Jeesus Kristus on Jumala poeg. Ma usun, et Mooses on Jumala
sõber. Ma usun, et Muhamed on Jumala prohvet. Ma usun
Abrahami, Krišnasse, Buddhasse ja Zarathustrasse. Ma usun,
et kõik mehed ja naised maailmas – rassist, rahvusest ja usutunnistusest sõltumata –, on üks suur pere, üks inimene, üks
universaalne teadvus.
Kui te ei usu seda mida mina, siis jumal teiega. Teil on
õigus uskuda seda, mida ise tahate. Teie uskumused ei muuda
saladuse olemust, mis mul teie jaoks varuks on. See ei nõrgenda ega vähenda harjutuste efektiivsust ja jõudu, mida ma
kavatsen teile edasi anda. See raamat pole religioonist. Teie
suhe Loojaga on teie enda asi. Te võite Teda kutsuda Kõiketeadvaks, Kõikeläbistavaks, Kõikjalolevaks Reaalsuseks või
milleks iganes te Teda kutsuda tahate. Kutsuge Teda Väeks,
Looduseks, Universumiks, Suureks Vaimuks, Loominguks,
Jumalannaks. See kõik on vaid semantika küsimus.
Kuid kindlasti pole me siin elus üksi. Eksisteerib vägi,
mis on võrreldamatult võimsam, kui me mõista suudame. See
on see universaalne jõud, mis annab meile kõike. See on
5
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loominguline jõud, mis on teinud inimkonna muinasjutuliselt
rikkaks. Ja see on vägi, mille poole me pöördume külluse loomiseks oma elus.
Kui ma ütlen Jumal ja teie ütlete Jahve või kui mina
ütlen inglid ning teie ütlete vaimud või juhendajad, siis mis
tähtsust sel on? Võib-olla joome kunagi Saint Morizis kohvi ja
räägime sellel teemal, vaadates selgel ja kargel juulikuu hommikul päikesetõusu Alpides. Maitseme prantsuse küpsetisi ja
juustu ning jagame häid aegu. Enne aga saagem üheskoos
rikkaks. Unustagem oma erinevused ning andkem endast
parim.

6

I peatükk

Pistrikud rannal
See on märkimisväärselt õhuke raamat, arvestades
kingitust, mida see sisaldab. Jah, ma avaldan teile saladuse.
Teile avaneb võimalus saada muinasjutuliselt rikkaks. Kuid
esmalt pean ma teile rääkima sellest, kuidas kõik algas.
Vastasel juhul oleks see nagu oma armsamale vääriskivi kinkimine, mis on ehtele kinnitamata. Teemant on juba iseenesest
väärtuslik investeering, kuid teemantsõrmus on kink, millest
tunned rõõmu kogu elu.
Tulge siis koos minuga ühele Lõuna-California vähem
tuntud ning eraldatud rannale. Autost sinna tuleb käia hea
tükk maad sügavale kaljudesse lõikunud rada mööda, mis
kaitsevad kitsast tõusulompide ning liivaga kaetud ala.
Just seal, vaid miili kaugusel Seal Islandist, algab minu
lugu. Või vähemalt nii ma algselt arvasin. Mina, minu naine,
meie viieteistkümneaastane tütar, tütre parim sõbranna ning
tema vanemad, külastasime ühel päeval seda imelist paika.
Me tundsime üksteist juba mitu aastat, kuid sel kokkusaamisel
õppisime üksteist lähemalt tundma. Selline ajaveetmise viis on
teile kindlasti tuttav – rannal peesitamine, ilusa ilma nautimine ning toredate inimestega vestlemine.
Natuke aega pärast seda, kui olime laiali laotanud oma
päevatekid ning end päikesekreemiga sisse määrinud, sattusin
ma vestlusesse Lisaga, oma tütre parima sõbranna kasuemaga.
Lisa kaldus alternatiivse mõtlemise poole, millega ma ise sel
ajal veel eriti ei haakunud. Ühel hetkel ütles ta: “Kas sa tead, et
selle piirkonna indiaanlased usuvad, et pistrikud on Suure
Vaimu sõnumitoojad ja et kui pistrik sinu läheduses maandub,
tähendab see, et Jumalal on sinu jaoks sõnum?”
7
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Ma olin just lõpetanud stsenaariumi kirjutamise ühe
suure naftakompanii iga-aastase müügimeeste kogunemise
jaoks, kasutades keskse teemana sedasama mõtet. Olin juba
valmis hakkama jagama oma teadmisi pärismaalaste õpetuste
kohta, kui juhtus midagi, mis pani meid vakatama.
Eikusagilt liugles äkitselt meie poole pistrik, kes tegi
meie peade kohal paar tiiru ning maandus siis otse minu kõrval.
Kõik vaikisid pikka aega. See oli enam kui veider ja seda oli raske pidada kokkusattumuseks. Pistrik oli minust umbes kümne jala kaugusel, mis on nende tavalist iseloomu
arvestades väga ebaharilik käitumine. Pistrikud on üldiselt
väga ettevaatlikud ning hoiavad võimalikust ohust eemale.
Ma kasvasin üles maal ning polnud veel kunagi näinud pistrikku, kes laskuks maapinnale inimesest vaid mõne jala kaugusel. Kuid seda siin võisin ma end välja sirutades peaaegu
puudutada.
Lõpuks sõnastas Lisa selle, mida mõtlesid kõik: “Näib
nii, Tom, nagu oleks Jumalal sulle sõnum.”
Ma raputasin pead ning üritasin kogu seda veidrat
stseeni mingi kohatu märkusega naljaks pöörata. Pistrik jäi
veel mõneks hetkeks, enne kui ta õhku tõusis ning tagasi
taevasse kadus. Kiiresti andsin ma kõigile teada, et ma ei ole
ebausklik.
Siis ütles Bob: “Ühe inimese ebausk on teise inimese
usk.” Me kõik naersime ning Lisa lisas: “Hea, et see oli veel
vaid üks pistrik. Indiaanlased usuvad nimelt, et kui pistrik
toob kaasa ka oma kaaslase, tähendab see seda, et Jumala sõnum on väga tähtis.”
Need sõnad polnud veel ta huulilt kustunud, kui meie
sõber pistrik taas äkitselt taevasse ilmus. Ta tiirles meie kohal
ning maandus otse minu kõrval ja seekord koos kaaslasega.
Olgu, tänase päevani ei tea ma, mida sellest kõigest
arvata. Ma ei pea midagi ebausust, kuid kahte nii hämmas8
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tavat kokkusattumust on siiski üsna raske seedida. Võib-olla
oli see lihtsalt juhus. Võib-olla oli see Jumala moodus minu
tähelepanu püüdmiseks. Ma ei tea seda. Mis iganes ka ei
olnud selle märkimisväärse loodusnähtuse allikaks, sai see
sündmus minu tähelepanu osaliseks. See juhtum oli eellooks
samal õhtul asetleidnud kohtumisele, mis muutis mu elu
igaveseks.

9

Külluse teine seadus:
Ära kunagi küsi raha
Nooruses uskusin ma, et ühel heal päeval saan ma rikkaks. Et ühel heal päeval on mul miljoneid dollareid ning
keldritäis raha nagu Scrooge McDucil. Ma loeksin seda ning
ujuksin selles ja …, aga seda päeva ei tulnud kunagi. Mu
kujutlustes näis kõik toimuvat nii lihtsalt. Vanuses, mil
keskmine professionaalne pesapallur teenib 2,5 miljonit dollarit aastas, mõtlesin ma alati, et üks minusugune nutikas poiss
ajab veel kindlasti kuidagi siit-sealt oma miljon dollarit kokku.
Võib-olla kord või kaks loteriil võites. See ei saa ometi olla nii
keeruline. Keegi ju peab võitma, miks siis mitte mina? Kuid
aasta aasta järel pidin ma elatise teenimise nimel vaeva nägema. Oleksin ma vaid siis teadnud seda, mida ma teile nüüd
rääkida kavatsen.

Ära kunagi küsi raha.
Minu suurim viga oli raha küsimine. Suur viga. Tohutu. “Raha” on liialt ebamäärane mõiste. See ei tähenda Jumalale midagi. Rahal pole muud väärtust kui see, mille meie talle
omistame. Kuna pole olemas midagi sellist nagu universaalne
raha, mõistab igaüks selle all midagi erinevat. Universum ei
saa meid varustada millegi nii ebamäärasega kui raha.
Te võite näiteks paluda autokoormatäit raha ning saate
koormatäie mahakantud sajadollarilisi. See pole arvatavasti
see, mida te tegelikult tahtsite. Kuid kuna pole olemas universaalset raha, siis kes teab, mida te saate. Kas te palute eurosid,
jeene, dollareid või peesosid? Kas tahate valeraha? Kas tahate
pangaröövlite saagiks langenud märgistatud kupüüre? Kas
27
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tahate lauamängus kasutatavat mänguraha? Millist raha te
täpselt küsite?
Te võite paluda kulda, sest kuld on mineraal ja seega
midagi reaalsuses eksisteerivat. Sellest tehakse ehteid, hambaproteese, Rolls Royce’i süütevõtmeid või koguni münte. Kuld
on midagi tõelist.
Jumal tahab, et meil oleksid ilusad turvalised kodud,
tugevad ja vastupidavad autod, hea töö, kulda ning ehteid,
armastavad suhted ja õnnelik perekond. Paluge neid asju ning
Universum varustab teid nendega. Kuid kui te palute raha,
muudate oma palve ebamääraseks. Jumal rahast ei hooli, seega pole teil ka mõtet seda Temalt küsida.
Ütleme, et te palute uut autot. Keegi võib teile näiteks
kinkida täpselt sellise auto, millest unistasite. Te ei pea selle
eest isegi maksma. On vaja vaid seda, et te kingituse vastu võtaksite. Te võite võita auto loteriiga. Taas pole teil vaja raha.
Ma olen näinud ka mänge, milles osaledes võite võita oma
unelmate maja. Te saate oma maja tasuta ning imelihtsalt. Raha pole selle loomiseks sel juhul vajalik.
Jumal on teie varustaja. Kõik hea tuleneb Jumalalt ning
Tema ei vaja selle loomiseks raha. Seega ärge MITTE kunagi
küsige raha.
Kui tahate autot, maja, uusi riideid, imeliselt kujundatud klaasist lampi, kedagi, keda armastada, püsivat sissetulekut, perekonda, uut kingapaari – pole tähtis, mida te täpselt
tahate –, te võite seda saada. Jumal varustab teid.

Paluge Loojal luua ning astuge ise kõrvale!
Esimeseks sammuks rikkaks saamise teel on teada, mida te tahate. Kui te ei tea, mida tahate, siis parem mõelge see
välja. Sest kuna te ei tea, mida te tahate, siis täpselt seda te ka
saate – mitte midagi.
28
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Paluge täpselt seda, mida te tahate. Jumal varustab teid
sellega oma parima äranägemise järgi, kasutades selle loomiseks vahendeid, mille üle meil puudub kontroll, ja see võib
tõepoolest sisaldada ka dollarite, peesode või jeenide saamist.
Tähtis on meeles pidada, et see, kuidas käib soovitu loomine,
pole teie asi, samuti ei suuda te seda kontrollida. See on Jumala asi, Tema tegeleb loomise üksikasjadega.
Palju aastaid tagasi läks minu kinnisvaraäri Houstonis
pankrotti. Ma kaotasin mõned hooned. Ma kaotasin eneseusu,
eneseaustuse ning lõpuks olin sunnitud lahkuma oma kodust,
et elada oma naiseõe ning tema abikaasa juures väikeses majas
New Mexico kaguosas.
Mu viieliikmeline pere ilmus nende ukselävele, taskus
tuhat dollarit, mis pärines meie kaheteistkümne aasta jooksul
kogutud varade müügist. Me müüsime maha kõik – suure
voodi, diivanid, kuninganna Anne’i aegsed toolid, grillahju
ning isegi mu biitlite kogu. Mul polnud tööd ning koos meie
perega vajas toitmist kaheksa suud. Varsti õppisin ma, kuidas
Jumal varustab meid vahendite abil, mille üle meil puudub
kontroll.
Nädal enne meie saabumist tegi Cindy, minu ilus ja
loominguline naiseõde, maakonna laadal ühedollarilise annetuse ühele heategevusorganisatsioonile. Annetuse vastuvõtnud tüdruk täitis vastutasuks Cindy annetusele loteriipileti. Cindy ei usu õnnemängu ning seisis väikese dilemma
ees, kui võitis ootamatult pool härga. Tüdruk ütles, et kui ta
seda toitu vastu ei võta, saab selle keegi teine, sest nemad
peavad selle ära andma. Cindy võttis liha vastu ning meie
ühine pere sõi kogu meie kahekuulise sealviibimise ajal väga
hästi.
Kui tahate saada rikkaks, unustage raha ja valige jõud.
Jõud tõmmata enda poole seda, mida tahate ning millal tahate.
Selle jõu saladus ootas mind Marilyni majas tollel jaanuarikuu
hommikul. Sedamööda, kuidas oma jutustusega edasi lähen,
29
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õpite te tundma saladust, kuidas saada muinasjutuliselt
rikkaks.

30
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Aitäh. Aitäh. Aitäh.
Andmine on võti saamise juurde. Kui te saate sellest
raamatust kas või ühe tarkusetera, siis loodan, et see on just
see. Lubage mul seda teie jaoks korrata. Andmine on võti
saamise juurde. Selle kuldse tarkusetera tähtsust ei ole võimalik üle tähtsustada. Kui te ka ei kirjuta oma soove üles, kui
arvate, et kogu see info on lihtsalt üks paljas sõnademulin ning
et te parem teete ükskõik mida, kui et järgite selle raamatu
soovitusi, siis jumal teiega. Tehke endale vähemalt üks teene:
andke. Järgige alates tänasest päevast seda nõuannet ning te
muutute edule külgetõmbavaks.
Selle külluse loomise süsteemi raames on väga lihtne
suurendada oma regulaarseid sissetulekuid. Lihtsalt andke
rohkem ning te ka saate rohkem.
Kindlasti on ka kümnise tasumine andmine. See on teie
tänukink Jumalale. Siiski on kümnis pigem tasu, mille võlgnete Universumile. Kümnise tasumine aitab teil asuda edukaks
saamise teele. Vaba andmine toob aga kaasa edu, mida te ei
oska ettegi kujutada.
Raha või muude energialiikide äraandmine armastuse
pärast on väga võimas jõud. Täpselt nii Universum toimibki.
Jumal annab teile kõik. Ta annab armastusest ning headusest.
Miks ei peaks Ta soosima seda, kui käitute samamoodi? Teistele vabalt andes aktiveerite te kümnekordse tagasituleku seaduse. Mõelge viljatera peale. Te panete ühe terakese maasse
ning suurendate seeläbi terade hulka mitmekordseks. Seda
seadust sisaldab endas iga inimkonna ajaloo tähtsaim religioon. See tähendab, et kui te annate ühe dollari vabalt kellelegi teisele, tasub Universum teile sellega, et annab teile ase103

Mina olen muinasjutuliselt rikas

mele vähemalt kümme dollarit. Te annate ühe, kuid saate tagasi kümme. Te annate viis ning saate vastu viiskümmend. Te
annate sada ning saate vastu tuhat. Andes miljoni, saate te
vastu kümme miljonit. Sellel pole piire, sest te ei saa Universumi tagavarasid ammendada. Juhtub see, et teiepoolne andmine loob vaakumi, mille Universum peab täitma. Kas pole
see mitte üks neist asjust, mida te keskkooli füüsikakursuse
raames õppima pidite? Loodus ei salli tühja kohta. Oma andmisega loote te tühimiku, mis tuleb täita. See pole mingi idealism, see on Universumi seadus. Te annate raha ning saate selle kümnekordselt tagasi. See toimib alati. Visates õhku pliiatsi,
kukub see maha gravitatsiooniseaduse tõttu. Andke raha ära
ning te saate selle tagasi tänu kümnekordse tagasituleku seadusele. Loomulikult sõltub antud protsessi kulgemise kiirus
ning raha naasmise viis loomingu jõududest. Tavaliselt toimub see siiski üsna kiiresti, olles fantastiline sissetuleku suurendamise moodus. Te peate vaid taotlema ning olema sellest
seadusest teadlikud. Andke vabalt ning võtke vastu oma tasu.
Marilyn rääkis mulle ühe loo andmisest, mis toimus temaga Las Vegases. Ta tavatses reisida Orange maakonnast Las
Vegase särasse vanematele inimestele mõeldud bussireisiga.
Ühel sellisel reisil kuulis ta juhuslikult üht naist ütlemas, et too
sooviks, et tal oleks rohkem raha mängimiseks, ning Marilyn
pakkus talle selle peale 10 dollarit. See naine oli tema reisiseltskonna hulgast ning ei tahtnud esmalt raha vastu võtta. Marilyn ütles talle aga, et naine ei või tema kingitust tagasi lükata,
kuna see haavaks neid mõlemaid. Ja nii võttiski naine lõpuks
raha vastu. Pärast seda pööras Marilyn ümber ja pani veeranddollarilise mündi mänguautomaati. Ta võitis 100 dollarit. Täpselt kümnekordne tagasitulek. Siis korjas ta kogu peenraha
kokku ning vedas selle oma käekotis koju, kuna ei teadnud, et
kasiino selle paberrahaks võib vahetada, kuid see on juba teine
lugu. Loo iva seisneb aga selles, et andes ära kümme dollarit,
lõi ta vaakumi, mille Universum kohe täitis.
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Kahtlemata te juba annate. Iga kord, kui einestate restoranis ning jätate kelnerile jootraha, on see andmine. Tavaline
jootraha määr jääb 15–20% vahele. Ma arvan, et te ei pööra
sellele kingitusele tähelepanu. Mina seda igatahes ei teinud.
Ma ei mõelnudki selle peale. Ma pidasin jootraha söömaaja
osaks. Kuid seda see ei ole. Te annate. Kui te maksate söögi
eest 30 dollarit ning jätate 5 dollarit jootraha, siis nõuelge oma
tasu. Makske arve, jalutage välja, et keegi ei arvaks, et olete
aru kaotanud, ning öelge kõva häälega: “Aitäh, aitäh, aitäh 50
dollari eest vastavalt kümnekordse tagasituleku seadusele.”
See pole lihtsalt hea idee, see on seadus, kümnekordse
tagasituleku seadus. Iga vaba andmisega aktiveerime kümnekordse tagasituleku. Iga tunni armastuse ning hoolitsuse eest,
mille pühendame oma sõbrale, saame vastu kümnekordselt
armastust. Võib-olla mitte samalt inimeselt. Võib-olla saame
me kümnekordselt tagasi kelleltki teiselt. Kõik hea tuleb
Jumalalt, pidage seda meeles. Tema otsustab, millal, kus ja
kuidas me saame. Loeb vaid see, et me annaksime – selleks, et
vastu võtta.
Järgmine kord, kui leiate end olevat majanduslikus madalpunktis, andke midagi ära. Andke raha kodutuile. Andke
raha ilma välise põhjuseta oma sõbrale. Öelge neile, et soovite
suurendada oma sularaha voogu. Makske oma aednikule rohkem kui tavaliselt. Öelge talle aitäh. Jätke järgmine kord, kui
kohvi ostate, mõni dollar jootraha. Raha voolab sisse. Te olete
loonud vaakumi, mille Universum peab täitma. Tehke suurpuhastus oma riidekapis ning andke asjad, mida te ei kanna,
heategevusele või kellelegi, kes neid kasutada saab. Ja enne
kui te arugi saate, on see tühimik teie riidekapis täidetud uhiuute riietega. Ma andsin ühele sõbrale oma vana arvuti ning
nädala jooksul tekkis mul enam kui piisavalt raha uue ja
parema ostmiseks. Andmine loob saamise.
Mõnikord on väärtus, mille te vastutasuks saate, midagi enamat kui dollarid ja peenraha. Ma ei unusta kunagi jõulu105
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õhtut, mille veetsin ühes Phoenixi hotellis. Meie pere ja Diane’i
õe perekond osalesime ühel konverentsil, tuues selle ettekäändeks, et kohtuda poolel teel ning veeta koos jõule.
Ma puudusin pidevalt loengutest ja seda tavaliselt väga headel põhjustel nagu Lakersi või Phoenix Sunsi mängu
vaatamine. Pärast üht mängu lahkusin ma oma toast ning
suundusin mööda tänavat teise hotelli poole, kus leidis aset
enamik ametlikest kokkusaamistest. Väljas oli külm. Puhus
tuul ja ma nägin enda poole tulemas kaht meest, kes mõlemad
olid habetunud ning räpased. Nad möödusid mõningatest
konverentsil osalevatest inimestest, kuid need tahtsid vaid kiiresti külma käest sooja hotelli jõuda ning ei pööranud kahele
vaesele mehele mingit tähelepanu.
Õige pea jõudsime kohakuti. Nad olid kuivetunud
ning nende näod olid märgistatud sügavate joontega. Nende
silmis oli väga vähe lootust. Oli ilmselge, et nende elu oli minu
omast palju raskem. Nad küsisid, kas ma saaksin anda neile
veidi peenraha. Olin ise Phoenixis vaid tänu laenatud rahale.
Mu elu oli vähem kui külluslik ning ma olin juba kaua aega
tagasi otsustanud mitte anda raha kodutuile. Pagana päralt,
nad ostaksid selle eest arvatavasti niikuinii vaid alkoholi. Ja nii
langetasin ka mina oma pea ning ignoreerisin neid mehi. Siis,
ma ei tea isegi miks – võib-olla sellepärast, et mulle tundus, et
pudel odavat veini oleks sellisel ööl ikkagi parem kui mitte
midagi, võib-olla haaras mind armastus inimkonna vastu, ma
ei tea –, kuid igatahes ma peatusin, pöörasin ringi ning
hõikasin neid kahte meest, kellest olin juba möödunud. Ma ei
andnud neile palju, üksnes paar dollarit.
Mul on tänaseni meeles see valgus nende silmis. Neis
oli lootust. Nad naeratasid laia hambutut naeratust ning tänasid mind ohtralt mu kingituse eest. Nad ütlesid, et mu
kingitus andis neile just piisavalt raha öömaja ning seebi jaoks.
Nad mõtlesid seda tõsiselt. Nad õnnistasid mind ning soovisid
mulle rõõmsaid jõule, enne kui minema ruttasid. Ma seisin
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seal, pisarad silmis, tänades Jumalat, et ma pole sama täbaras
olukorras kui need mehed, ja tundsin, et esimest korda sel aastal olin ma teinud õige valiku.
Teised, kes neid mehi ignoreerisid, jäid sellest erilisest
tasust ilma. Ja muide, meile tehti sel päeval õhtusöök välja.
Sellega ei olnud ma arvestanud ning meil jäi rohkem raha
muude kulutuste tarbeks.
Marilynil on rusikareegel hädasolijate aitamise jaoks.
“Te ei või kunagi teada, kas üks neist vaestest ja lootuse kaotanud inimestest, kellega kohtute, pole mitte ingel, kes on saadetud teid proovile panema.”
Mulle meeldib mõelda, et vaesed meie keskel meenutavad meile usaldust Jumala vastu. Seda kinnitavad ka pühad
kirjutised, kuid on üks rusikareegel, mida võime järgida:

Kui kahtlete, siis andke.
See teeb teid vaid rikkamaks.
Mõne kuu eest läks mu vanem tütar Penelope postimajja paari kirja ära saatma. Postimaja eesukse juures istub
tavaliselt ikka üks räpane ja räbaldunud riietes mees. Ta ei
küsi kunagi raha ja paljud inimesed ei märkagi teda. Ta on
justkui osa maastikust. Nagu kõik teisedki, möödus ka
Penelope sellest mehest. Ühtäkki mõistis ta, et mees ei küsinud
raha. Miks oli ta siis iga päev seal? Kindlasti on niisama
istumiseks palju põnevamaid ja mugavamaid paiku kui see.
Väljudes ta peatus, vaatas mehele otsa ning ütles: “Jumal õnnistagu sind!” Too vaatas teda oma kurbade piinatud
silmadega ning tema näole ilmus kergendustunnet väljendav
naeratus. “Aitäh sulle!” ütles ta. “Sa ei mõista iialgi, kui palju
see minu jaoks tähendab.” Pärast seda pole me seda meest
enam postimaja ees näinud.
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