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tegeles Madeleine näiteks ELi vabakau-
bandusleppega, assotsiatsioonileppega 
jne. Kolm aastat hiljem suundus ta juba 
Brüsselisse, tööle saatkonda.

Kõik olnuks ilus, aga elus on ikka nii, 
et võid küll ette planeerida, aga ette tun-
da ei saa. Madeleine oli enne diplomaa-
ditööle suundumist abiellunud. Plaan 
oli selline, et noored elavad kolm 
aastat eri linnades, teevad 
karjääri ja koguvad raha 
edasiseks eluks ning 
seni käivad teinetei-
sel külas. Tundeelu 
läks aga teisiti. Nen-
de suhe paisus vaid 
suureks igatsuseks ja 
ähvardas lõpuks päris 
katki minna. Nii pidi-
gi Madeleine valima töö 
ja pereõnne vahel. Ta valis 
viimase ja kolis tagasi Tallinna. 
Eraldi elatud aeg oli aga abielu nii palju 
murendanud, et see purunes sootuks. 

Ühest eduetapist teise

Uue suuna võttis ka Madeleine’i karjäär, 
ta asus tööle Eesti korporatiivsuhete 
juhi ametisse tubakafirmas Philip Mor-
ris. Seda tööandjat peab ta siiani pari-
maks, just nimelt tööandjana. Mõne aas-
ta pärast liikus naine uusi väljakutseid 
otsides Rakvere lihakombinaadi avali-
ke suhete juhi kohale. “Aeg Rakveres oli 
tõeliselt silmi avav. Nägin meeletult tub-
lisid ja toredaid inimesi, kes teevad aas-
tast aastasse väga rasket tööd keerulistes 
tingimustes. Mul oli neist kohati kahju, 
sest nägin, kuidas meie riigi vaesuse tõt-
tu pole lihtsalt võimalik neile tublide-
le inimestele inimväärset palka maks-
ta,” räägib Madeleine ja lisab, et kurb on 
kuulda ka halvustavat suhtumist suur-
tootmise aadressil. “Need halvustajad 
ei kujuta ette, millise pühendumusega 
töötavad sealsed inimesed, millise pro-

fessionaalsusega arendatakse tooteid ja 
tehnoloogiaid selleks, et ülinõudlike tar-
bijate ette jõuaksid tervislikud, samas 
piisava säilivusajaga ja esteetilise välja-
nägemisega tooted.”

Pärast Rakvere kogemusi jõudis 
Madeleine Coca-Cola Hellenicu Ees-
ti avalike suhete juhi kohale, kuid aas-

tad diplomaatias ja suurfirmade tee-
nistuses andsid naisele julguse 

end veelgi karmimalt proovi-
le panna. Koos mõttekaas-

lase Magnar Michelso-
niga asus ta oma firmas 
Pilot suhtekorraldustee-
nuseid pakkuma. “Tund-
sin, et olen valmis sellel  
nõudlikul alal läbi löö-

ma, ja tahtsin olla iseen-
da peremees. Tahtsin vaba-

dust, mille annab iseenda töö-
andjaks olemine. Edu hämmas-

tas aeg-ajalt mind ennastki ja olin väga 
õnnelik selle üle, kuidas ma tänu erine-
vate klientidega töötamisele ise arene-
sin,” naerab ta. 

Tühjus ja vabaks laskmine

Pärast kaheksat pikka ja edukat aastat 
suhtekorralduses hakkas Madeleine aga 
tundma rahutust. “Olin end erialaselt ja 
äriliselt teostanud, teinud aastaid tööd, 
mis mulle meeldib, kõik oli justkui häs-
ti, firmal läks kenasti, mul olid suurepä-
rased sõbrad, tervis, ellu jagus roman-
tikatki. Kõik oli justkui rahuldust pak-
kuv, aga mu hinges oli rahutus, mis aina 
kasvas, kuni muutus selliseks tühjuseks, 
mida ma ei osanud millegagi täita, kuigi 
püüdsin kõigest väest. Kui ma seda tüh-
just sügavamalt analüüsisin, sain aru, et 
probleem oli selles, et ma ei olnud leid-
nud oma hingesugulast, tõelist partne-
rit, kellega elu jagada. See äratundmi-
ne andis mu elule uue suuna. Hakkasin 
olukorrale aktiivselt lahendust otsima. 

Kuna teadsin, et inimene meelitab ligi 
endasarnast, oli ainus võimalus tegele-
da enesearendamisega, nii vaimselt kui 
ka kehaliselt. Tegin seda suure põhja-
likkusega, osaledes kõige erinevama-
tel vaimsetel rännakutel ja koolitustel, 
ka mitmel tantrakursusel,” tunnistab 
Madeleine. “Arendasin end püüdlikult 
ja tagateadvuses istus pidevalt suur ja 
siiras soov lõpuks oma tõeline kaasla-
ne leida. Teda aga ei ilmunud ega ilmu-
nud… Mõne aja pärast kaotasin loo-
tuse ja lasin selle soovi minna, lasin ta 
vabaks – las olla nagu on, rahulikult, 
leplikult,” meenutab Madeleine. “Siis 
kaks aastat tagasi läksime ühel õhtul 
sõbrannadega välja lõõgastuma, kohta 

Teda aga 
ei ilmunud 

ega ilmunud 
ning lasin  
selle soovi 

vabaks. 

Madeleine ja Wassenaar HB. Võitja auring. 
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Mis on kaariese peamine 
tekkepõhjus? 

1. Sobimatute hügieenitoodete 
kasutamine

2. Suhkurhapped

3. Pärilikkus

4. Suhkruasendajate (ksülitool, sorbi-
tool, maltitool, aspartaam jt) tarbimine

Ootame vastuseid e-maili aadressile
vastused@hamburg.ee kuni 
25. veebruarini. Kõigi õigesti vastanute 
vahel loosib Colgate® välja neli 
komplekti, mis sisaldab Maximum Cavity 
Protection mündi hambapastat ja lastele 
mõeldud õrna mündi maitsega Junior 
hambapastat. 

Colgate® tõi turule uue hambapastade 
kollektsiooni Maximum Cavity Protection,
mis revolutsioonilise suhkurhapete 
neutraliseerimisel põhineva tehnoloogia 
abil võitleb hambakatus sisalduvate 
suhkurhapete vastu.

Uue kollektsiooni hambapastad sisaldavad 
ka arginiini ja kaltsiumi, mis kaitsevad 
kaariese vastu ning tugevdavad ja 
remineraliseerivad emaili. Hambapasta 
võimaldab regulaarsel kasutamisel 
vähendada kaariese esimesi tunnuseid 
50% ning hambaaukude tekkimist vältida 
20%.

Vasta küsimusele 
ja võida auhind! 


