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Sissejuhatus
Teatud põhjustel, mis on siinkohal mainimiseks liiga pikad ja
keerukad, tuli mul varajases lapsepõlves veeta paar aastat vanavanemate juures. Nende põlvkonnale omaselt olid nad ääretult
rahuliku meelelaadiga ja töökad inimesed. Vanaisa pidi tööõnnetuse pärast (talle kukkus terve veoautokastitäis telliskive jala
peale) varakult pensionile jääma ja vanaema töötas ühes suures
Londoni kaubamajas. Kui mina neile üsna ootamatult pikaks
ajaks kaela sadasin, kaasnes sellega loomulikult ka hulk elukorralduslikke probleeme. Kooli jaoks olin liiga noor ja koju
vanaisa hoolde ei usaldatud mind jätta (tol ajal mehed lapsi ei
hoidnud ... oh, kuidas asjad on muutunud). Vanaema otsustas
võtta mu enda tiiva alla – nii piltlikult kui vahel ka sõna otseses
mõttes, kui ta mind juhatajatest ja ülevaatajatest mööda smugeldas – ja nii me kahekesi koos tööl käisimegi.
Vanaemaga tööl käimine oli tõeliselt vahva. Pidin pikki tunde
hiirvaikselt paigal püsima ega tohtinud sõnagi lausuda, aga et ma
ei olnud kunagi teistsugust elu näinud, pidasin seda loomulikuks.
Ajapikku avastasin, et klientide jälgimine – tihtipeale suure laua
alusest turvalisest peidukohast – aitas väga mõnusasti aega mööda
saata. Sellest sai alguse meeletu inimeste vaatlemise nälg.
Ema – hiljem läksin uuesti tema juurde elama – ütles ikka, et
see ei vii mind kuhugi. Ma ise ei ole selles nii kindel. Teate, juba
esimeses töökohas märkasin tähelepanelikult kolleege jälgides,
et teatud laadi käitumine toob sageli kaasa edutamise. Võtame
näiteks kaks sarnaste võimetega inimest, kellest üks riietub,
mõtleb ja käitub nii, nagu oleks teda juba edutatud – karjääriredeli järgmisel pulgal vabaneva töökoha saab endale just tema.
Rakendasin vaatlemise tulemusel kogutud erinevaid käitumismudeleid praktikas ja minulgi õnnestus üsna kiiresti mööda
karjääriredelit üles liikuda. Nendest „mängureeglitest” kasvas
välja raamat „Töö mängureeglid”, millest on tänaseks saanud
üks enim müüdud teoseid omal alal.
S IS S EJ U HA TU S
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Samal viisil, nagu võid avastada käitumismalle, mis aitavad
mõnel inimesel suuremate jõupingutusteta töökohal kõrgemale ja kaugemale jõuda, võid neid märgata ka igapäevaelus.
Laias laastus paistavad inimesed jagunevat kaheks: ühed, kes on
eduka elu nipid omandanud, ja teised, kes peavad iga asja kallal
kõvasti vaeva nägema. Ja kui ma räägin edukusest, ei pea ma
silmas varanduse kokkukuhjamist ega tippjuhi pingelist ametit.
Ei, ma räägin edukusest sellises vanamoelises mõttes, mida ka
minu ülimalt töökad ja kohusetundlikud vanavanemad oleksid mõistnud. Edukad on minu meelest sellised inimesed, kes
on rahulolevad, enamasti õnnelikud oma igapäevategemistes,
neil on hea tervis – ja elul on võimalik tänu sellele neile rohkem pakkuda. Inimesed, kes peavad iga asja kallal kõvasti vaeva
nägema, ei ole tavaliselt eriti õnnelikud ega saa elu nautida nii,
nagu võiksid.
Milles peitub siis saladus? Vastus on lihtsates valikutes. Me kõik
saame terve oma elu jooksul valida, mida iga päev teeme. Mõni
asi, mida teeme, muudab meid õnnetuks ja teised valitud tegevused õnnelikumaks. Inimesi vaadeldes olen aru saanud, et teatud põhilisi mängureegleid järgides jõuame rohkem tehtud, raputame ebaõnne kergemini õlult, elul on võimalik meile enamat
pakkuda ja oma teed käies külvame ka enda ümbrusesse pisut
õnne. Tundub, et mängureegleid austavate inimeste õnn käib
nendega kaasas, eriline sära täidab ruumi, kui nad on sisenenud,
nad on entusiastlikumad ja tulevad oma eluga paremini toime.
Järgnevatel lehekülgedel paiknevadki minu elu mängureeglid.
Neid pole keegi kivisse raiunud, need pole salajased ega keerukad. Need põhinevad täielikult minu enda õnnelike ja edukate
inimeste vaatlustel. Olen märganud, et õnnelikud inimesed järgivad enamikku elu mängureeglitest. Need, kes paistavad õnnetud, ei tundu reeglitest eriti kinni pidavat. Edukad ja õnnelikud inimesed ei pane sageli ise tähelegi, et tegutsevad mingite
reeglite järgi – nad on sündinud reeglite järgijad. Samas need,
kelle intuitsioon neid nii palju ei aita, tunnevad, et alati jääb
midagi puudu, ning otsivad terve elu seda, mis annaks nende
elule imekombel mõtte ja täidaks nende sisemise tühimiku. Tihxiv
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tipeale selgub, et nad otsivad iseennast. Tegelik lahendus peitub
aga palju lähemal – väikesed muudatused käitumises ja harjumustes on kõik, mida vaja.
Võib see kõik tõesti nii kerge olla? Muidugi mitte. Reeglite
järgi elada ei ole kunagi kerge. Kui oleks, järgiksime kõik neid
juhuse tahtel juba ammu. Raske peab olema, et asi muutuks
ihaldusväärseks. Aga – ja just selles elu mängureeglite võlu peitubki – igaüks eraldi võetuna on lihtne ja saavutatav. Võid asetada lati kõrgele ja järgida kõiki või valida mõne välja ja alustada nendest. Mis minusse puutub, siis mina ei suuda kunagi
järgida kõiki reegleid korraga. Ma komistan niisama sageli kui
kõik teisedki, aga ma vähemalt tean, mida teha, et uuesti järje
peale saada. Ma tean, mida teha, et mu elul oleks jälle mõte.
Inimesi jälgides taipasin, et elu mängureeglid on väga mõistlikud. Mulle küll meeldib nõuanne, mis algab sõnadega: „Tasa
sõuad ...”, aga pole aimugi, kuidas seda õigupoolest täita.
Tegelikult paistab soovitus enne väljaminekut oma kingad ära
puhastada mulle palju arukam, kuna seda on võimalik tõepoolest teha, ja mis veelgi tähtsam, selles peitub ka teatud loogika.
Täiesti juhuslikult tundub mullegi, et viksitud kingad jätavad
parema mulje kui kasimata kossid.
Tegelikult ei räägi see raamat ei kingade puhastamisest ega leia
te siit ka midagi new age’ilikult inspireerivat, mis ei tähenda, et
need kaks poleks arvestatavad. Lihtsalt mulle tundub, et kasulikum on teada, mida me saame reaalselt ära teha. Kõrgelennulised käibetõed nagu „aeg parandab kõik haavad” ja „armastus
võidab kõik” ei pruugi küll valed olla, aga kui on vaja midagi
korda saata, ei ole neist minu arvates suuremat abi.
Nende kaante vahelt leiad vana head tervet mõistust. Siin ei ole
midagi sellist, mida sa juba ei teaks. Tegemist ei ole ilmutuse,
vaid meeldetuletusega. Raamat tuletab sulle meelde, et elu mängureeglid on universaalsed, enesestmõistetavad ja lihtsad. Täida
neid, need toimivad.
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Aga kuidas jääb nendega, kes reegleid ei austa, aga paistavad
siiski edukad? Olen kindel, et me kõik tunneme inimesi, kes
on soetanud suure varanduse, aga on endiselt hoolimatud, ebameeldivad ja diktaatorlikud ning laveerivad aususe ja ebaaususe
piirimail. Kui ihkad saada selliseks, palun väga. Kuid mina eeldan, et soovid öösiti rahulikult magada, endaga rahujalal elada
ja olla tõeliselt tore inimene. Asja võlu peitub selles, et see on
täielikult sinu enda teha. Me kõik valime iga päev, kas oleme
inglite või koletiste poolel. Elu mängureeglid aitavad otsustada
headuse kasuks, aga see pole kohustuslik. Mulle isiklikult meeldib teha enne uinakut lühike tagasivaade möödunud päevale ja
siis, loodetavasti, saan endale öelda „Tubli, hästi tehtud!” ning
tunda uhkust selle üle, mida olen saavutanud, mitte kahetseda
oma tegusid ja rahutult voodis väherda. Mulle meeldib minna
magama teadmisega, et olen midagi korda saatnud, et olen
olnud inimeste vastu lahke, mitte teinud neile haiget, et olen
külvanud enda ümber pisut õnne, tundnud tehtust rõõmu ja
minu käitumisele kümne palli süsteemis antav hinne läheneb
pigem kümnele kui ühele.
Elu mängureeglid ei õpeta, kuidas teenida palju raha ja saada
uskumatult edukaks (selleks tuleb ilmselt „Töö mängureeglid”
läbi lugeda). See raamat räägib pigem sellest, kuidas me ise
ennast südames tunneme, kuidas mõjutame ümbritsevaid inimesi, missugused sõbrad, elukaaslased ja lapsevanemad me
oleme, millist mõju avaldame maailmale tervikuna ja millise
mulje endast jätame.
Mõnikord suhtun oma raamatutesse nagu lastesse – silitan neil
pead, pühin nende nina ja saadan nad laia maailma. Ja mulle
meeldib teada, kuidas nad hakkama saavad. Kui „Elu mängureeglid” muudab midagi sinu elus, kallis lugeja, või sul on
endal mõni reegel, mis minul on kahe silma vahele jäänud,
anna mulle sellest teada. Mul on alati hea meel, kui sa mulle
kirjutad. Võid oma reeglid postitada minu Facebooki-lehele:
www.facebook.com/richardtemplar
Richard Templar

x vi
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Tänusõnad
Tahaksin tänada kõiki lugejaid, kes on saatnud mulle aastate
jooksul kirju minu raamatute kommentaaridega, ning eriti neid,
kes on panustanud siinsesse „Elu mängureeglite” uude väljaandesse. Eriline tänu teile:

Nicola Betts
Neil Duggan
Zakia Moulaoui
Daniel Nortey
Jalaj Soni
Elif Vatanoglu
Ja pitsatädi Donna

T Ä NU S ÕNA D

1

ISIKLIKUD
MÄNGUREEGLID

Olen jaganud elu mängureeglite põhiosa nelja valdkonda,
mis esindavad nelja ringi, mida alateadlikult enda ümber
tõmbame: inimene ise, tema suhted partneriga, tema pere
ja sõbrad ning tema sotsiaalsed suhted ja maailm laiemalt
(sealhulgas töö).
Alustame kõige tähtsamast – meid ennast puudutavatest
reeglitest, isiklikest reeglitest. Need on reeglid, mis aitavad
meid hommikul voodist välja, võimaldavad heatujuliselt
maailmale vastu astuda ning turvaliselt ja edukalt läbi
päeva kulgeda, ükskõik mis meie teel ka ette ei tuleks.
Need on reeglid, mis aitavad vähendada stressi, annavad
meile õige perspektiivi, julgustavad esitama endale nõudmisi ja seadma eesmärke, mille poole püüelda.
Ilmselt peab igaüks neid juhiseid enda jaoks pisut kohandama, võttes arvesse oma kasvatust, vanust ja konkreetset
olukorda. Meil kõigil on tarvis isiklikke standardeid, millele oma elu ehitada. Reeglid võivad olla väga erinevad,
aga nende olemasolu on äärmiselt tähtis. Nendeta uitame
sihitult ringi ega suuda oma tegemisi juhtida. Reeglites
peitub meie kindel tugi ja varjupaik, nende juurde saame
ikka ja jälle tagasi tulla ja end uuesti laadida. Neist saavad
meie isikliku edu verstapostid.
Reeglitest üksi on aga vähe, tarvis on ka rõõmsamas tujus
olla, nalja teha ja elu nautida.

1. MÄNGUREEGEL

Ära pane seda suure
kella külge
Oled otsustanud saada Elumänguriks. Algamas on seiklus, mis
tõenäoliselt muudab sinu elu. Seda muidugi juhul, kui suhtud
oma missiooni tõsiselt. Oled avastamas võimalusi, kuidas olla
positiivsem, õnnelikum ja edukam kõiges, mida ette võtad. Pole
mingit vajadust sellest rääkida. Püsi vagusi. Ninatargad ei meeldi
kellelegi. Siit ka reegel number üks: Ära pane seda suure kella
külge.
Võib esineda hetki, mil sul tekib vastupandamatu soov rääkida
kellelegi, millega tegeled. On täiesti loomulik, et tahad seda
jagada. Ära tee seda. Lase inimestel endal märgata, ära anna neile
vihjeid. See võib esialgu ebaaus tunduda, aga hiljem saad aru, et
selline käitumine on ümbritsevate suhtes isegi ausam. Kui räägid
inimestele, et oled otsustanud elu mängureegleid järgima hakata,
kohkuvad nad tagasi ega tea enam, kuidas sinuga suhelda. Ja õige
kah – keegi ei salli, kui neile jutlust peetakse. Olukord sarnaneb
sellega, kui mõni jätab suitsetamise maha, avastab enda jaoks
uue tervisliku eluviisi ja üritab seejärel kõiki oma suitsetajatest
sõpru enda usku pöörata. Häda on selles, et sõbrad ei ole veel
valmis suitsetamisest loobuma ja hakkavad peagi loobujat isekeskis ennasttäis peenutsejaks või, mis veelgi halvem, endiseks
suitsetajaks kutsuma. Ja selliseid ei salli keegi.
Niisiis ütleb esimene reegel väga lihtsalt: ära räägi oma valikust,
ära seda propageeri, ära ürita meelitada kedagi samamoodi käituma, pole tarvis seda ei kõvahäälselt kuulutada ega isegi mitte
muuseas mainida.
Kui oma ellusuhtumist muudad, märkavad inimesed seda niikuinii ja tulevad küsima, mis sinuga juhtunud on, mida sa oled
teinud, ja siis võid neile öelda, et mitte midagi pole juhtunud,
on lihtsalt tore päev ja tunned ennast väga hästi, õnnelikuna,
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energilisena, rõõmsana – mida iganes. Ei ole vaja laskuda detailidesse, sest tegelikult ei tahagi inimesed üksikasju teada. Hoopis
vastupidi. Mingis mõttes sarnaneb see inglaste küsimusega:
„Kuidas käsi käib?” Ainus vastus, mida oodatakse, on: „Hästi.”
Isegi siis, kui oled mustas masenduses, tahab küsija kuulda,
et elad „hästi”, sest teistsugune vastus eeldab ka küsija asjasse
pühendumist. Aga suusoojaks öeldud „kuidas käsi käib?” puhul
ei soovi küsija seda mingil juhul. Talle piisab täiesti sõnast „hästi”.
See annab võimaluse tegeleda oma asjadega ja mitte muretseda
teiste pärast. Kui hakata „hästi” asemel südant puistama, tõmbub
küsija üsna kiiresti tagasi.
Sama kehtib elu mängureeglite austajate kohta. Tegelikult ei
tahagi keegi teada, mida sa täpselt teed. Kuidas ma saan seda nii
kindlalt väita? Kui avaldasin „Töö mängureeglid”, mis aitas paljudel inimestel leida endas võime saavutada edu ebaausaid võtteid
kasutamata, soovitasin neil asjast vaikida ja sellest oli abi. Seega
järgi mängureegleid vaikides, ela oma igapäevast elu õnnelikult ja
rahulolevalt, ilma selle tagamaadest kellelegi aru andmata.

ÄRA RÄÄGI OMA OTSUSEST EI
KÕVAHÄÄLSELT EGA MUUSEAS,
SAMUTI ÄRA PROPAGEERI SEDA.
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2. MÄNGUREEGEL

Sa saad vanemaks,
kuid mitte ilmtingimata
targemaks
Enamasti arvatakse, et kui saame vanemaks, muutume ka targemaks. Kardan, et see pole päriselt nii. Reeglina oleme vanemaks
saades sama rumalad ja teeme endiselt palju vigu. Ainult vead on
uued, teistsugused. Me küll õpime kogemustest ega pruugi juba
tehtud rumalusi korrata, aga ees on terve hulk täbaraid olukordi,
mis ootavad, et me nende otsa komistaksime ja lõksu langeksime. Saladus peitub sellega leppimises, mitte enda nuhtlemises,
kui oleme jälle mõne lollusega hakkama saanud. Reegel on järgmine: ära ole enda vastu karm, kui järjekordselt midagi kihva
keerasid. Anna endale andeks ja lepi sellega, et eksimine kuulub
vanemaks-aga-mitte-targemaks saamise juurde.
Tagasi vaadates näeme selgelt kõiki vigu, mida oleme teinud,
aga nendest, mis meid ees ootavad, pole meil aimugi. Tarkus
ei tähenda seda, et lõpetame eksimise, vaid seda, et õpime vigu
tehes väärikalt ja hingehaavadeta sündmuskohalt lahkuma.
Noorena tundub meile, et vananevad ainult teised, eakamad inimesed. Tegelikult vananeme kõik ja meil ei jää muud üle kui
sellega leppida ja toime tulla. Mida me ka ei teeks ja kuidas meil
ka ei läheks, igal juhul saame vanemaks. See on fakt. Ja mida
vanemaks saame, seda kiirema hoo näib see protsess võtvat.
Alati võib asjadele vaadata nii: mida vanemaks saame, seda
rohkemates valdkondades oleme vigu teinud. Aga ikka jääb valdkondi, milles meil puuduvad juhtnöörid, kuidas käituda, ning
me keerame asju kihva, teeme valesti, pingutame üle. Ning mida
paindlikumad, seiklushimulisemad ja elujanulisemad me oleme,
seda rohkem käimata radu avastame – ja sellega koos ka tegemata
vigu.
6

ELU MÄ NG U REEG LID

Senikaua, kui tagasi vaadates näeme, kus oleme mõne rumalusega
hakkama saanud, ja otsustame seda enam mitte korrata, ei olegi
vaja palju muud teha. Tuleb meeles pidada, et reeglid, mis kehtivad meile, kehtivad ka meid ümbritsevatele inimestele. Nemad
saavad samuti vanemaks. Ja samuti mitte just eriti palju targemaks. Kui jõuame selle äratundmiseni, muutume nii enda kui
teiste suhtes sallivamaks ja andestavamaks.
Jah, aeg parandab lõpuks kõik haavad ja asjad muutuvad lihtsamaks, kui saad vanemaks. Seda selle pärast, et mida rohkem
rumalusi oled teinud, seda väiksemaks jääb tõenäosus sattuda
uutesse täbaratesse olukordadesse. Suurim lohutus on see, et
mida varem saad hakkama suure hulga lollustega, seda kergem
on hiljem oma eluga toime tulla. Selleks noorus ongi, et teha nii
palju vigu, kui suudad, et vanaduses oleks lihtsam.

TARKUS EI TÄHENDA SEDA, ET
EI TEHTA KUNAGI VIGU, VAID
SEDA, ET ÕPITAKSE VÄÄRIKALT
JA HINGEHAAVADETA
SÜNDMUSKOHALT LAHKUMA.
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