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väsinud ise punnitamast. 
Paljud hakkavad nüüd kiu-
numa, et raha pole, et abis-

tajat palgata. On küll, 
kui õigesti planee-

rida ja prioritee-
did paika pan-
na. Loomuli-

ku l t  on 
pere õnn 

ja head 

suhted kõige olulisemad. Selle alu-
seks on aga õnnelik naine ja ema.”

Katkine süda ei anna 
õigeid vastuseid
Neile, kel seljataga valus lahkumi-
nek, on Anul siiski mõni soovi-
tus. “Sotsiaalmeedias näevad ini-

mesed, mida nende endine kaaslane 
teeb – kui ilusasti tema uus elu õitseb, 
sest  sotsiaalmeediasse pannakse endast 

ju vaid parimad palad –, ja see suuren-
dab mahajäetu masendust veelgi. See-
ga julgen lahkumineku puhul soovitada 
võimalikult vähe endise kaaslase tege-
misi jälgida. Tean, et see on väga raske, 
aga aitab endal tugevamaks saada, kas-
vada ning kiiremini uut ja paremat mina 
leida.” 

Üks kindel kuldreegel on Anul veel. 
“Vaheta keskkonda! Lugesin just üht 
artiklit, kus räägiti rasketest lahkumi-
nekutest ja sealgi oli parimaks lahku-
minekuravimiks mainitud reisile mine-
kut. See on ideaalne viis suhtest üle saa-
miseks!” kinnitab Anu. “Sa võid min-
na reisile üksi, sa võid minna oma sõb-
ra või tuttavaga, oluline on see, et sa 
läheksid kohta, kus sa varem käinud 
ei ole. Kohe kindlasti ära mine sinna, 
kus oma eksiga käisid. Lase minevikust 
lahti, leia rahakotile vastav sihtkoht ja 
ole elule avatud,” soovitab Anu. “Tut-
vu uute inimestega, suhtle, ole üksin-
da, õpi iseennast tundma – kuula oma 
sisehäält ja sea endale uued eesmärgid. 
Kui süda on veel haige, ei pruugi mõis-
tus sulle õigeid vastuseid anda. Unusta-
da ei tohiks, et elu on ilus ja kõige süga-
vamadki haavad armistuvad varem või 
hiljem.” 
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ju vaid parimad palad –, ja see suuren-Kadedusest

“Klatšimine on vahel isegi 
hea, aga niisama halvus-
tajate seltskonda ma väl-

din. Olete näinud, kuidas isegi selle 
inimese nägu muutub koledaks, kes 
räägib teisest, õelusenoot hääles? 
Kogu inimese olek muutub inetuks. 
Näkku tekib inetu grimass. Kui 
kellestki hästi räägid, muutuvad 
olek ja välimus aga kauniks. Parim 
ravim on see, kui lähed otse inime-
se juurde ja ütled talle keerutama-
ta, et oled kade.” 


