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Sissejuhatus

„S

ellega, mida suudad teha või mille oskamisest unistad, alusta kohe.“
Poeet Johann Wolfgang von Goethe kirjutas
need sõnad umbes kakssada aastat tagasi, kuid neil
on siiani suur mõju ja tähendus. Goethe veendumus
kõnetab üle sajandite, innustades meid, kui soovime
oma elueesmärke saavutada, kohe alustama, kohe
edasi liikuma või vähem pidulikult väljendudes: jalad tagumiku alt välja võtma ja asjaga otsemaid pihta
hakkama.
Aga mida me elult siis tahame ja kuidas selleni
jõuda? Kui ainult oleks olemas mõni maagiline valem
eesmärkide leidmiseks ja saavutamiseks, midagi kena
ja korralikku, nagu „optimism + ränk töö + otsusekindlus = garantii, et saame elult seda, mida soovime“.
Kahjuks on elu sellest märksa keerulisem ja
raskem.
Just sellepärast oleme kogunud kokku selle
raamatu tsitaadid. Mõnikord on meil vaja tõuget.
Teinekord vajame kinnitust, et nurjumine ei ole
maailma lõpp, vaid see võib olla imeline algus ja
meie vead võivad olla parim, mis meiega juhtunud
on. Mõned meist vajavad abi, et mõelda välja oma
soovid ja viis, kuidas eesmärki saavutada. Teistel
võib minna tarvis meeldetuletust, et uuele teele
pööramine on lubatud. Ja peaaegu kõik meist vajavad endas miilava tule õhutamiseks ja oma võlujõu
tagasisaamiseks pisukest motivatsiooni.
„Asi näib teostamatu seni, kuni see saab tehtud“
on kogum mõtteid, sõnu ja ideid, mis aitavad kes-
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kenduda eesmärgile või eesmärke muuta, samuti
suurendada enesekindlust eesmärkide saavutamiseks ning oma teel edenedes alles hoida entusiasmi
allikat ja energiat. See on samal ajal hoop vastu
tagumikku ja patsutus seljale ning nõuande „mina
tegin seda, sina suudad ka“ jagamine inimestelt, kes
on olnud samas olukorras ja selle vastu midagi ette
võtnud. Räpparid ja filosoofid, ühiskonnaaktivistid
ja presidendid, poeedid ja džässmuusikud innustavad meid püüdlema, edasi minema ja hoidma pilku
auhinnal, nii nagu nemad tegid.
Aforismikogumik „Asi näib teostamatu seni,
kuni see saab tehtud“ paneb meid vaatama oma
elule ja avastama, kuidas on võimalik teha seda,
mida teised on juba teinud. Ja mida on kõik need
siin tsiteeritud räpparid, filosoofid, ühiskonnaaktivistid ja presidendid teinud? Nad on jõudnud
lähemale sellele, kus nad tahavad olla. Kõlab võib-olla
lihtsana, aga see on miski, mida enamik meist kunagi ei tee.
Aga me oleme selleks suutelised.
Nagu ütles ettevõtja Richard Branson, natuke
vähem elegantselt kui Johann Wolfgang Goethe, aga
eksimatult entusiastlikult: „Põrgusse, teeme selle
ära!“
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TEE SEE ÄRA!

Põrgusse, teeme selle ära!
– Richard Branson

ettevõtja

RÄNK TÖÖ

Ränk töö tasub ära. Mind ärritab kohutavalt,
et isal oli selles suhtes õigus.
– Lena Dunham

näitlejanna

VIGADE TEGEMINE

Oleme kõik kuulnud abitut tõdemust: „Noh,
see tundus tol hetkel hea mõttena!“ Sellest�����
������������
lausest on saanud haletsusväärse tobukese tähis,
rumaluse märk, kuigi tegelikult peaksime seda
pidama elutarkuse tugisambaks. Igaüks, iga inimene, kes võib siiralt öelda „Noh, see tundus tol
hetkel hea mõttena!“, seisab hiilguse lävel.
– Daniel Dennett

filosoof
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„Asi näib teostamatu seni,

JÄÄ ENDALE KINDLAKS

Ära paindu, ära lahjenda, ära püüa olla loogiline, ära vormi hinge moe järgi. Pigem
järgi halastamatult oma kõige pingsamat
kinnisideed.
– Franz Kafka

kirjanik

EESMÄRGI PÜSTITAMINE:
PILK AUHINNAL

Mida sa ka ei mõtleks, mõtle suuremalt.
– Tony Hsieh

ettevõtja

ELU ÕPPETUNNID

Hinga sügavalt sisse ja ära võta midagi üleliia tõsiselt.
– Cher

laulja ja näitleja
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kuni see saab tehtud.“

HIRMUGA SILMITSI

Kui kindlameelne nooruk astub vastu suurele türannile, maailmale, ja haarab tal julgelt
habemest, võib ta tihti üllatusega avastada, et
see jääb pihku, sest on argade õnneotsijate
pelutamiseks vaid nööriga ette seotud.
– Ralph Waldo Emerson

esseist ja filosoof

JULGE UNISTADA

Ebareaalsega tegelemine on lihtsam kui
reaalsega tegelemine.
– Tim Ferriss

kirjanik

JULGUSTUS

Mine! Mine! MINE! Pole tähtis, kuhu täpselt, lihtsalt mine, mine, mine! Pea meeles,
mine esimesel võimalusel!
– Jeanette Rankin

poliitik
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„Asi näib teostamatu seni,

KRIITIKA

Kullake, mina juhin oma rongi. On ainult
tore, kui ka kriitikud soovivad selle peale
hüpata. Ruumi jätkub.
– Katy Perry

laulja

ETTEVALMISTUS

Pead oma pilli tundma õppima. Seejärel
pead aina harjutama, harjutama ja harjutama. Ja kui viimaks lavale astud, unusta see
kõik ja lihtsalt ulu.
– Charlie Parker

muusik

ENESEKINDLUS

Pea meeles, et keegi pole vaba. Küsi seda,
mida sa tahad, ja harju sellega, et sulle
öeldakse ära. Äraütlemist taluda on raske,
aga selleks, et saada nõusolekut, pead üle
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