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Sissejuhatus

Mis on õnn ja mida selle
püüdmiseks teha

Õnne���������������������������������������������������������
on kirjeldatud kui juhuste kombinatsiooni, mis toob inimese ellu head või halba. Kui see definitsioon on õige, on õnn
ettearvamatu. Inglise romaanikirjanik E. M. Forster (1879–1970)
viitaski sellele, kui kirjutas: „Maailmas on palju head õnne, kuid
see on õnn. Me ei ole selle eest kaitstud. Me oleme lapsed, kes
mängivad ja tülitsevad õnne ja ebaõnne piiril.“1
Õnne on püütud selgitada��������������������������������������
�����������������������������������������������
paljude sajandite jooksul. Mõned inimesed arvavad, et universumi arhitekt loob olukordi, milles ilmneb
kas hea või halb õnn. Osa usub, et oma intuitsiooni usaldamine
toob neile õnne. Mõned aga väidavad hoopiski, et õnne pole olemas
ja pelgalt juhus määratleb, kas kogetakse head või halba. Kirjanik
Max Gunther kirjutas: „Õnn on inimeste mõistuse ülim solvang.
Seda on võimatu ette planeerida, selleks valmistuda ja seda tundma
õppida. Kõik, mida saad teha, on sellele loota.“2
Ma ei ole sellega kindlasti nõus! Me saame mõjutada oma õnne,
mis tekitab kindlustunnet, kui elu paneb meid sageli tundma, et
  11

oleme juhuste meelevallas. Kuigi õnn ei valitse meie elu otseselt,
mõjutab see kõike, mida teeme. Seetõttu on läbi ajaloo püütud
tabada head õnne erinevate rituaalide, amulettide, positiivse mõtlemise, erinevate filosoofiate, näiteks feng shui, ja võlukunstide
kaudu. Kõiki kirjeldatud tehnikaid vaatleme lähemalt ka selles
raamatus.

Hea õnn
Õnn on saladuslik jõud, mis toob inimeste ellu kas head või halba.
Sir Winston Churchilli (1874–1965) tunti kui „õnnega koos
Churchilli“, sest enamikul juhtudest näisid sündmused kulgevat
tema jaoks soodsas suunas. Hiljuti on teadlased hakanud uurima
erinevaid harjumusi, et määrata, kas need võivad tuua inimestele õnne. Kölni ülikoolis töötav Lysann Damisch hakkas huvi
tundma professionaalsete sportlaste, näiteks Michael Jordani
ebausklike harjumuste vastu ning koostas testi, et uurida, kas
need harjumused võivad tuua neile sportlastele tõesti suuremat
õnne. Ühe eksperimendi käigus palus ta vabatahtlikel võtta endaga kaasa amulett, kui nad tulid testi tegema. Amulettidest tehti
pilti ja pooled vabatahtlikud said need enne testi algust tagasi.
Inimesed, kes said amuleti tagasi, said testiga paremini hakkama,
sest nad tundsid end enesekindlamalt. Professor Damisch avastas,
et isegi kellelegi õnne soovimine parandas tema tulemusi, sest see
suurendas tema enesekindlust.3
Näib, et ebausul põhinevad tegevused võivad tuua rohkem
õnne, sest need annavad inimestele suurema enesekindluse ja
loovad illusiooni, et kontrollime ise stressirohket olukorda. Giora
Keinan Tel Avivi ülikoolist leidis, et inimesed koputasid vastu lauda
sagedamini, kui neilt küsiti stressi tekitavaid küsimusi, näiteks:
„Kas olete kunagi sattunud raskesse liiklusõnnetusse?“4
Juhused võivad tuua nii head kui halba õnne. Loteriiga võit12
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mine on üks näide sellest. Suure koguse raha võitmine loteriiga,
kui võiduvõimalused on miljonikordselt sinu vastu, on üks näide
õnnest. See ei pruugi aga olla alati hea õnn, sest statistika järgi
kulutavad või kaotavad kaks kolmest loteriivõitjast oma võidu
vähem kui viie aastaga.
Inimesed viitavad sageli teiste uskumatule edule kui õnnele,
ignoreerides tõsiasja, et sageli olid edu saavutamisel olulisemad
tegurid inimese andekus, raske töö, vastupidavus ja muud omadused. Sageli on üleöö saavutatud edu paljude aastate pikkuse
raske töö tulemus.
Loomulikult on viise õnne mõjutamiseks, kuid mõnda asja ei
ole võimalik muuta, näiteks sinu esivanemaid ja sünniriiki. Mõnes riigis tunnevad vanemad end õnnelikumalt, kui sünnib poiss
ja mitte tüdruk. See on nii seetõttu, et poiss kasvab üles ja aitab
peret üleval pidada, tüdruk aga aitab oma tulevase abikaasa peret.
Sel põhjusel peetakse sageli Esimese Maailma riikides sündinud
inimesi õnnelikumaks Kolmanda Maailma riikide inimestest.
Üksteist armastavatele vanematele sündinud laps on tõenäoliselt õnnelikum kui üksteist vihkavatele vanematele sündinud
laps. Jõukamad vanemad on tõenäolisemalt õnnelikumad kui vanemad, kes peavad elus püsimiseks pingutama. Aga isegi sellistes
olukordades võib kehtida vastupidine. Laps, kes sünnib jõukatele
vanematele, kes küllavad ta üle kallite kinkidega, kuid mitte armastusega, ei ole sama õnnelik kui vaeste vanemate laps, kes saab
kogu aeg rohkelt armastust.

Halb õnn
Leidub ka halba õnne���������������������������������������
�������������������������������������������
. Niinimetatud�������������������������
�������������������������������������
„Jumala teod“, nagu maavärinad, hiidlained ja keeristormid võivad põhjustada tohutuid
kahjusid ja hävitada inimeste elud paari hetkega. Ühel minu sõbral leiti vähk kohe pärast seda, kui ta pensionile läks, ja ta suri
Sissejuhatus 13

kõigest paar kuud hiljem. Ta soovis alustada uut karjääri kunstnikuna. See on kindlasti üks näide halvast õnnest.

Milline on sinu arvamus õnnest?
Palju aastaid tagasi kohtusin mehega, kes ütles mulle, et ta pole
kunagi olnud õnnelik. Ta tundis, et elu on tema vastu ja edu nimel töötamine tundub ajaraiskamisena, sest saatus on alati tema
vastu. Olen talle aastate jooksul sageli mõelnud, sest mulle tundus, et tema enda mõtted tõid talle halba õnne. Olen talle ikka tänulik olnud. Kui seda juhuslikku kohtumist poleks olnud, ei oleks
ma hakanud õnne vastu huvi tundma ja poleks kunagi seda raamatut kirjutanud. See tähendab, et temaga kohtumine tõi mulle
tõenäoliselt õnne.
Pole üllatus, et õnne kohta on palju vanasõnu ja ütlusi. Järgnevalt mõned näiteid:
•• Kui näed nööpnõela, võta see üles. Hea õnn saadab sind
terve päeva.
•• Ühe õnnetus on teise õnn.
•• Ära räägi oma halvast õnnest ja ära kiida oma head õnne.
•• Õnn ei tunne piire.
•• Õnn soosib julgeid.
•• Kolm on kohtu seadus. (Kolmandal korral läheb hästi.)
•• Laisad ihaldavad õnne.
•• Parem on sündida õnneliku kui rikkana.
•• Ära mängi õnnega.
•• Külalised toovad head õnne.
•• Ära usalda ainuüksi õnne.
14
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•• Õnne ei kingita, seda laenatakse.
•• Hea õnn on parem kui varajane ärkamine.
•• Õnnesärgis sündinud.
•• Argpüksid ei ole õnnega koos.
•• Hoolsus on hea õnne ema.
•• Õnn soosib sageli rumalaid, kuid ei jää nende kõrvale
kauaks.
•• Sa ei pea olema tark, et kogeda õnne, kuid sul on vaja
õnne, et olla tark.
•• Kellel veab õnnemängus, ei vea armastuses (see ütlus
on huvitav, sest see väidab, et kui oled õnnelik ühes
eluvaldkonnas, ei pruugi sa olla õnnega koos mõnes teises
valdkonnas).
Ükskõik, millised on sinu uskumused õnne suhtes, soovitan
sul need kõrvale jätta ja katsetada selles raamatus kirjeldatud
praktikaid. Proovi neid ja jälgi, kas hakkad head õnne ligi meelitama. Ma ei usu, et õnn on täiesti suvaline ja ennustamatu. Ma
usun, et loome ise oma õnne, olgu see hea või halb, viisil, kuidas
oma elu elame. Selle raamatu peamine eesmärk on näidata, kuidas see praktikas toimib ja kuidas sa saad oma õnne parandada.
Sa ei pruugi alati suuta kontrollida seda, mis sinuga toimub, kuid
sa saad alati kontrollida oma reaktsiooni. Kui soovid olla õnnelik
nagu „õnnega koos Churchill“, sõltub see ainult sinust. Selle raamatu abiga suudad luua oma enda õnne. Kunagi pole hilja sellega
alustada.
Selles raamatus kirjeldatakse erinevaid õnnetoovaid esemeid
ja rituaale, mida inimesed on aastasadu kasutanud, et meelitada
ligi paremat õnne. Need meetodid töötavad, kui neisse usud. Mul
Sissejuhatus 15

on erinevaid „õnnetoovaid“ asju ja valin sageli ühe neist endaga
kaasa, kui soovin, et mind saadaks edu. Minu jaoks on huvitav
tõsiasi, et mul läheb alati paremini siis, kui mõni amulett minuga
kaasas on. Ma ei usu, et see asi iseenesest õnne ligi meelitab. Ma
olen sellistel juhtudel õnnelik seepärast, et amulett paneb mind
õnnele mõtlema ja meenutab mulle, kui õnnelik ma juba olen.
Kuna tunnen end õnnelikuna, käitun enesekindlalt ja olen positiivne ning selle tulemusena leiavad aset head sündmused. Loodan, et eksperimenteerid mõne sellise asjaga, millest selles raamatus loed, ja proovid järele, kuidas need sind õnnelikuks teevad.

Kuidas seda raamatut kasutada
See raamat koosneb neljast osast. Esimeses osas arutletakse viiside üle, kuidas õnne ligi tõmmata, muutes oma meelelaadi ja
ellusuhtumist. Enamik nendest lihtsatest korrektuuridest aitavad
sul avastada uusi võimalusi, mis võivad sinu jaoks õnnetoovaks
osutuda. Teises osas uurime traditsioonilisi õnne ligitõmbamise
meetodeid, näiteks võlusõnu, kalliskive ja amulette. Ükskõik,
kuidas neisse suhtud, võta ühe või kahe asjaga eksperimenteerimist kui huvitavat katset. Kolmandas osas uurime, kuidas tuua
õnne armastusse, abiellu ja koju. Kuna õnn on sageli seotud ajastusega, uurime selles osas ka aastaaegade, päevade, kuude ja aastate mõju. Neljandas osas räägime õnnega seotud rahvatraditsioonidest, sealhulgas näiteks õnnetoovatest loomadest, toitudest
ja jookidest ning uskumustest. Selles peatükis räägime ka õnnekontseptsioonidest Aasia maades, sest seal on uuritud erinevaid
õnne ligitõmbamise ja suurendamise viise tuhandeid aastaid.
Võid seda raamatut kasutada mitmel erineval viisil. Võid selle
algusest lõpuni läbi lugeda. Võid ka alustada lugemist peatükkidest, mis sind kõige rohkem huvitavad, ja seejärel liikuda teiste
juurde. Võib-olla eelistad avada see raamat suvaliselt kohalt ja
16

Sissejuhatus

lugeda läbi see peatükk, mille eest leiad. Võid kasutada seda juhendmaterjalina ja sirvida seda aeg-ajalt. Raamatus on piisavalt
materjali selleks, et kasutada seda terve aasta jooksul iga päev,
kui see on miski, mida soovid teha. Ükskõik, kuidas sa seda raamatut kasutad, loodan, et suudad meelitada ligi head õnne juba
enne, kui selle raamatu lugemisega lõpuni jõuad.
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