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N|teine plaan

Jaak suunas õpetajana inimesi märkamatult õigele teele.

Tihedale töögraafiku-
le vaatamata leidis 
Anne aega jutuajami-

seks oma endises kodura-
joonis Lasnamäel Mustakivi 
kaubanduskeskuse kohvikus. 
Anne ilmub täpselt kokku-
lepitud ajaks kohale hea tuju 
ja sätitud soenguga. “Mul on 
õhtul jälle esinemine,” selgi-
tab ta rõõmsalt oma tihedat 
laulu- ja teatrigraa� kut. Tel-
lime mullivaba vee ja kohvi 
ning saame tuttavaks. Ühist 
teemat on kerge leida, sest 
Anne talvitub igal aastal paar 
kuud Tenerifel, kus ka mina 
oma elust viis aastat veetsin. 
Kiidame elu eksootilisel saa-
rel, unistame sinisest veest ja 
palmidest, kuid tõdeme taas, 
et kuigi võõrsil on tore elada, 
kisub juurte kutse mõne aja 
pärast ikka Eestisse tagasi.

“Olen kolmanda põlve tal-
linlane,” räägib Anne. “Ela-
sin Lasnamäel 30 aastat. Siis 
ühel hetkel tundsin, et nüüd 
aitab, enam ei taha siin het-
kegi olla! Oleksingi Eestist 
päriseks minema läinud, aga 
juhtus nii, et sain vanavane-
matelt päranduseks koha, kus 
lapsepõlves olin suved veet-
nud, kus kõik on tuttav ja 
armas, täpselt minu koht ja 
vägi. Seal on nii hea, et parem 
ei saagi olla. Enam ei koli ma 
kuhugi ja siia nüüd jäängi,” 
on Anne kindel ja lisab, et 
reisida kavatseb ta veel küll 
nii palju, kui rahakott vähe-
gi kannatab. Tenerifel talvitu-
mise kohta ütleb aga: “Tead, 
ma olen juba seitse aastat igal 
pool intervjuudes rääkinud, 
kuidas ma Tenerifel talvitun. 
See teema pole enam eriline, 

Anne 
Velli: 

pendel käib mul 
küll käes hästi
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sest pooled eestlased on seal 
käinud ja teavad omast käest, 
kui mõnus seal on. Rääki-
mata sellest, kui hästi Tene-
rife kliima mõjub tervisele, 
meeleolule, loomingule,” kii-
dab Anne, kes sealset ookea-
nisina nautides ka oma elust 
raamatu kirjutas. Anne jät-
kab itsitades: “Olen ajakirjan-
duse poolt nii läbiküsitletud 
inimene, nagu ütles kadu-
nud Ada Lundver, va rõõm-
sameelne inimene, et räägiks 
endast küll, aga iga intervjuu 
jaoks pole uut elu välja käia. 
Räägiks vahelduseks siis mil-
lestki muust,” naerab Anne. 

Otsib õega veesooni

Millestki muust rääkides 
jõuame jutuga esoteerika 
juurde. “Tänapäeval on eso-
teerikaga tegelemine pigem 
tavaline kui haruldane,” arvab 
Anne. “Eks igaüks leiab enda-
le elus, millega tegeleda, kui-
das hinge rahustada, kes 
paneb kaarte, kes mida. Mis 
minusse puutub, siis pendel 
käib mul küll käes hästi ja õe 

käes ka. Suudame veesooni 
otsida, et kuhu taimi istutada 
ja kuhu voodi paigutada, et 
oleks hea magada. Maal aias 
pendeldame taimed, puud ja 
põõsad nii, et hästi kasvaks, 
mitte ei kiratseks veesoone 
peal. Vahel tunnetan minuti 
pealt sündmuste toimumist, 
tean, et asi on just nii ja mit-
te teisiti. Tundlik, ühesõna-
ga,” muheleb Anne. “Vahel, 
kui midagi vaja teada, küsi-
me pendlilt, aga süvaesotee-
rikaga mul väga lähedasi suh-
teid pole. Ehkki jube põnev 
on neljapäevaõhtuti “Selgelt-
nägijate tuleproovi” vaada-
ta. Seal on mõned nii vinged 
tegijad, et öeldes Oskar Lut-
su Tootsi sõnadega: kui see 
on nali, siis on see ikka üks 
päris kena nali,” naerab Anne, 
kelle sõnul talle niisama posi-
jad ja susijad ei istu, aga ener-
giate teemat ta tunneb ning 
selgeltnägijate ja imeravijate 
olemasolus ei kahtle. “Olen 
ise ilmselt liiga lihtsakoeline, 
et nende maailmast sügavu-
ti aru saada, aga las nad olla. 
Mul on ka isiklikult olnud 

Laulja ja näitleja Anne Velli (68) on positiivse 
ilmavaatega inimene, kes räägib ühesuguse 
kergusega nii oma reisidest kui ka kokku-
puutest vaimumaailmaga. Anne ei salga, et 
on vajadusel ka teadjainimestelt abi küsinud. 
“Nagu oleks raske seljakoti seljast maha pan-
nud,” meenutab ta üht eriti tugevat muutust. 


