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Eessõna

Zig Ziglar võib olla meisterlik motiveerija, Chicken Soup For 
the Soul’i asutaja Mark Victor Hansen meisterlik jutuvestja, Ant-
hony Robbins võib olla isikliku arengu guru, aga Bob Proctor on 
meisterlik mõtleja. Elu süstematiseerimises ei küündi keegi talle 
ligilähedalegi. Ta on lihtsalt parim. Bob Proctor kogub mõtteid, 
nii nagu Imelda Marcos kogus kingi. Ta seob need kokku peen-
teks kogumiteks; üks mõte viib loogiliselt teiseni, kuni on loodud 
terve meetod.

Raamatus „Sündinud rikkaks“ on Bob Proctor seda jälle tei-
nud, viies sind seekord sammhaaval üllatava avastuseni, et edu 
pole alati millegi püüdlemine, mida sul pole, vaid pigem ainult 
püüdmine ja juba olemasolevate tükikeste ümberseadmine. 
Lugesin lummatuna, kuidas Bob hoolikalt oma väiteid esitas, ja 
leidsin end siis kohe tema järeldusi käsilolevates projektides ning 
suhetes rakendamas. Selles seisnebki selle raamatu suur väärtus. 
Sa saad kohe neid järeldusi oma elus rakendada. See hakkab 
mõjuma palju varem, kui jõuad viimase peatükini.

Bob ütleb sageli, et tegelikult ei anna ta soovitusi, mis on 
uued, et me juba instinktiivselt teame neid tõdesid. Ta võib veidi 
tagasihoidlik olla. Kindlasti toob ta välja nüansse, mis on minule 
uued ja mõned neist võivad mõjutada seda, kas saavutatakse edu 
või ebaõnnestutakse. Avastasin, et isegi mõned tema ilmsed edu 
ideed olid minu enda elus suikunud ega olnud hinnatud. Ja need, 
mida arvasin teadvat ja mõistvat, need, millega ma isiklikult 
nõustusin ja mis olid minu elus aktiivsed, seati ümber järjekorda, 
mis tegi nende kasutamise veelgi kergemaks. „Praktiline“ on see 
sõna, mis tuleb pähe, raamatu „Sündinud rikkaks“ teooriad või-
vad toimida kõigi jaoks, ükskõik kus, igal ajal.
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Pidage meeles, Bob Proctor on otsene seos tänapäevase 
eduteooriaga, mis ulatub tagasi suure rahamehe ja filantroobi 
Andrew Carnegie’ni. Tema saladused innustasid ja vaimustasid 
Napoleon Hilli, kelle raamat „Mõtlemist muutes rikkaks“* innus-
tas omakorda tervet edufilosoofia raamatute žanrit, mis võtavad 
nüüd enda alla suure osa tänapäeva raamatupoodidest. Napo-
leon Hill andis omakorda teatepulga edasi Earl Nightingale’ile, 
kes on selle hiljem asetanud Bob Proctori võimekatesse kätesse.  
Bob Proctor istus nende hiiglaste jalge ees Nightingale-Conantis 
ning terves nende kõne- ja kirjameeste peres, hakates armastama 
ja hindama nende avastusi enne, kui üldse üritas neid ise edasi 
arendada. Aga kui ta hakkas jagama omaenda teadmisi nende 
ajatute põhimõtete kohta, ei jäänud tulv enam seisma. Tema raa-
matud, kassetid ja internetisõnumid on innustanud miljoneid. 
(Saada e-kiri aadressile insights@bobproctor.com ja palu end 
liita tema tasuta „Päeva mõte“ programmiga. Alustan sellega 
oma hommikut.) Seega, kui teed tutvust Bob Proctori tarkustega, 
ootab sind ees midagi enamat kui ülevaade aastakümne viimasest 
edumoest. Teed tutvust inimloomuse ja edu jätkuva uurimuse 
kehastusega, mis ulatub üle kolme põlvkonna. Bob Proctor on 
selle eduteaduse kuraator ja see mõjukas raamat näitab heldelt 
mõnd selle paljudest aaretest. See on suurepärane lugemine!

 Doug Wead,  
endine presidendi eriassistent Bushi Valges Majas

* „Think and Grow Rich“; ek tõlkinud Million Mindset, 2021 – tlk
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Sissejuhatus

Kui otsid elus midagi uut, midagi rahuldustpakkuvamat, põne-
vamat või uut rada, mida mööda astuda, oled selle leidnud. Võta 
vabalt, lase end lõdvaks ega ära pane raamatut enne käest, kui see 
läbi saab. Sel on mingi maagiline omadus.

Luba mul lühidalt jagada oma kogemust Bob Proctori ja 
infoga, mida ta jagab. Läksin 2006. aasta augustis Vancouveris 
Washingtonis ühele seminarile ja mu elu hakkas liikuma täiesti 
teises suunas.

Olin eelnevad kakskümmend aastat juhtinud väga edukat 
õigusbürood. Ma ei osanud arvatagi, et sulgen tollel seminaril 
saadud teabe tõttu oma büroo, jätan juristiameti ja alustan täiesti 
uut karjääri.

Info, mis pani mind nii radikaalset muutust ette võtma, on 
sama, mida käes hoiad.

Seminari, kus osalesin, korraldas Bob Proctor ja ta tulistas 
ruumi eest kiiresti ideesid – ideesid, mis viisid meid teekonnale, 
ja me liikusime vastupidises suunas sellele, mida olin kogu oma 
elu järginud.

Formaalse hariduse aastate ja kogu professionaalse karjääri 
jooksul olin üldtunnustatud rajal, mida üle üheksakümne prot-
sendi meie elanikkonnast kogu elu järgib. Selle rühma hulgas olin 
ma parimate seas, nautides seda, mida enamik inimesi peab tõe-
liseks eduks. Aga järgides Proctorit tema ideede rajal, hakkasin 
tundma, nagu oleksin kogu elu vangis elanud ja hakkasin viimaks 
ometi kogema vabadust. 

Need mõned sõnad kajasid järgnevatel päevadel korduvalt mu 
peas. Ta ütles: „Enamik inimesi on omaenda filmis statistid.“ Sain 
aru, et ma polegi oma filmi staar. Olin tegelikult statist. Alati oli 
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keegi teine staar ja mina üritasin kogu aeg neile meele järele olla, 
üritasin küündida selleni, mis oli minu arust nende standard, 
ega esinenud kunagi tasemel, mida arvasin neid vastuvõetavaks 
pidavat.

Olin neljakümne kolme aastane ja teinud seda, mida arvasin 
teiste inimeste arvates pidavat oma eluga tegema. Sel seminaril 
istudes võtsin paljud nendest ideedest, mida kohe uurima hak-
kad, ja lubasin neil aktiveerida oma kujutlusvõime. Hakkasin 
unistama, milline oleks mu elu, kui kõnniksin oma rada, ajaksin 
oma asja, ja teeksin seda nii hästi kui suudan iga päev.

Läksin elevile. Lubades endal emotsionaalselt haakuda nende 
ideedega, mida kohe lugema hakkad, hoiab see sindki elevil. Ja 
see tähendab tõelist elevust, unistades sellest, mida suudad.

Just sel seminaril sain sain aru, et oleme sündinud rikkaks. 
Sina oled, mina olen ja kõik teised on samuti. Aga kellegi teise 
rada kõndides raiskame rikkust. Me ei arenda seda kunagi päri-
selt ega saa selleks inimeseks, kelleks jumal tahtis meid saavat.

Koged peagi tohutu võimu tunnet. See tulvab sinu meeltesse. 
See muudab sinu enesetunnet. See muudab sinu käitumist. See 
muudab täiesti ja täielikult seda, kuidas sa tajud elu.

Bob Proctor on teinud suurepärast tööd ja sättinud selle raa-
matu peatükid algusest lõpuni paika nagu kergesti loetava kaardi, 
mis juhatab sind su pragusest asukohast soovitud sihtpunkti.

Kui lased selle raamatu ideedel täita oma teadvuse, saab 
sinu elust sedamaid paeluv teekond. Aga see teekond ei alga 
nii, nagu kõnniksid läbi kauni lilleaia. Kui selle raamatu käest 
paned, satud silmitsi ehitusplatside, ümbersõitude ja teeauku-
dega: teiste sõnadega, peaaegu igasuguse märkimisväärse vastu-
panuga, mida tead.

Räägin oma kogemusest. Ma pole seda välja mõelnud. Kui 
hakkad oma unistust ellu viima, pead meeles pidama, et liigud 
vastupidises suunas sellele, mida oled pidanud järgima.



Korea mälestusseinale Washingtonis on paksus kirjas gravee-
ritud sõnad „Vabadus pole prii“. Kui kavatsed elada oma elu nii, 
nagu tahad, siis saa aru, et hind on kõrge. Ja see ei tule kergelt. 
Aga tasud on erakordsed. Need saavad osaks ainult väga väike-
sele, valitud grupile inimestele. Mina naudin neid praegu. Ja nau-
din igapäevast läbikäimist inimestega, kes samuti neid naudivad. 
Kaunis tõde on see, et kui hakkame kogema vabadust, tõmbame 
oma ellu teisi inimesi, kes samuti vabadust naudivad.

Jah, tasud on tohutud ja need on mõeldud kõigile. Otsusta 
kohe praegu, et loed selle raamatu läbi ja uuesti üle, kuni tunned 
end kindlalt ja oled hästi tuttav selle rajaga, mille Bob Proctor on 
siin meie jaoks kujundanud.

Kui tunned end oma teekonnal juba mugavalt, tuleta meelde 
Oscar Hammerstein II kirjutatud suurepärase laulu sõnade õpe-
tused: „Kelluke on alles siis kelluke, kui seda helistad. Laul on 
alles siis laul, kui seda laulad. Armastus sinu südames on seal 
selleks, et seda jagada. Armastus on alles siis armastus, kui selle 
ära annad!“ Kui hakkad elama nende kaunite ideedega, naudid 
neid päriselt alles siis, kui hakkad neid jagama.

Enne selle seminari lõppu seadsin sihi pääseda Bob Proctori 
firma siseringi. Selle eesmärgi seadmisest alates on juhtunud 
imelisi asju. Praegu olen 89 riigis tegutseva Proctor Gallagher 
Institute’i tegevjuht ja kaasasutaja ning otsin iga päev uusi radu.

Sandra Gallagher
Proctor Gallagher Institute’i tegevjuht ja kaasasutaja 
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Need, kes teavad tõde, 
õpivad seda armastama.
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MINA JA RAHA

Hotell Edgewater Beach 

Maailma kaheksa jõukaimat rahameest kohtusid 1923. aastal 
Edgewater Beach’i hotellis Chicagos. Need kaheksa meest kont-
rollisid rohkem raha kui Ameerika Ühendriikide valitsus tol ajal. 
Nende hulgas olid

 Ε suurima sõltumatu terasefirma president;

 Ε suurima gaasifirma president;

 Ε suurim nisuspekulant;

 Ε New Yorgi börsi president;

 Ε presidendi adminustratsiooni liige;

 Ε Wall Streeti suurim „karu“;

 Ε maailma suurima finantsimpeeriumi juht;

 Ε rahvusvahelise arvelduspanga president.

Kindlasti tuleb tunnistada, et sinna olid kogunenud maailma 
kõige edukamad mehed, vähemalt mehed, kes olid leidnud raha 
teenimise saladuse.

Vaatame nüüd, kus olid need mehed kakskümmend viis aastat 
hiljem.

 Ε Suurima sõltumatu terasefirma president Charles Schwab 
elas laenatud rahaga viis aastat, enne kui pankrotistununa 
suri.

 Ε Põhja-Ameerika suurima gaasifirma president Howard 
Hopson läks hulluks.
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 Ε Suurim nisuspekulant Arthur Cutton suri võõrsil 
maksejõuetuna.

 Ε New Yorgi börsi president Richard Whitny saadeti Sing 
Singi kinnipidamisasutusse.

 Ε Presidendi administratsiooni liige Albert Fall vabanes 
tänu armuandmisele vanglast, et saaks kodus surra.

 Ε Wall Streeti suurim „karu“ Jesse Livermore tegi enesetapu.

 Ε Suurima finantsimpeeriumi juht Ivar Kreuger tappis end.

 Ε Rahvusvahelise arvelduspanga president Leon Fraser tegi 
samuti enesetapu.

Kõik need mehed õppisid hästi selgeks raha teenimise kunsti, 
aga paistab, et keegi neist polnud kunagi õppinud, kuidas elada 
rikast elu, mis oli nende sünnijärgne õigus.

Just selliste lugude peale on paljud heasoovlikud, kuid võhikli-
kud inimesed öelnud „Näed, ma ju ütlesin, et pole hea, kui sul on 
palju raha, see on halb“ või „See näitab lihtsalt, et rikkad inimesed 
pole tegelikult õnnelikud“, aga see pole muidugi üldse tõsi. Sest 
kuigi näib, et need kaheksa meest olid rajalt kõrvale kaldunud, 
on palju jõukaid inimesi, kes on väga õnnelikud ja teevad oma 
rahaga tohutult head. Nad elavad mõistlikult ja heas tasakaalus.

Mõtle sellele: rahal on sinu elule suurem mõju kui peaaegu 
kõigil teistel vahenditel, mis sulle meelde tulevad. Tõepoolest, 
raha ootamatu kaotamine või omandamine mõjutab su hoiakut 
tohutult. Seepärast tuleb sul nõustuda, et kõik peaksid sügavuti 
mõistma, mis täpselt raha on ja millised seadused juhivad selle 
ligitõmmet. Siiski on kurb tõsiasi, et isegi üks inimene kümnest ei 
mõista. Üheksakümmend viis inimest sajast lepivad nii paljuga, 
kui neil õnnestub saada, soovides hällist hauani, et neil oleks 
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rohkem, kunagi adumata, et tegelikult oleksid nad võinud saada 
kõik, mida soovivad.

Las ma kaldun hetkeks kõrvale: seda raamatut lugedes võib 
sul tekkida kalduvus lasta oma mõtetel uitama minna, mõeldes 
mõnele tuttavale, kes on teeninud palju raha, või ehk kellelegi, 
kes on läinud pankrotti. Aga soovitan üritada keskenduda ainult 
iseendale, sest see, mis kellelgi teisel on või ei ole, ei mõjuta sind. 
Ja tahad parandada ju oma rahalist olukorda.

Raha on tähtis

Üks levinumaid väärarusaamu raha kohta on seotud selle täht-
susega. Näiteks kui mitu korda oled kuulnud inimesi vestluses 
ütlemas „Raha ei tähenda kõike“ või „Raha pole oluline“ või „Ma 
ei hooli rahast“? Nojah, inimesed, kes niimoodi ütlevad, ei pruugi 
rahast hoolida, aga võin kihla vedada, et nende automüüja hoolib 
rahast, toidupoe pidaja hoolib rahast, samuti hoolib rahast hüpo-
teegi omanik.

Ausalt öeldes ei saa kuidagi eitada tõsiasja, et raha on tähtis 
kõigile tsiviliseeritud ühiskonnas. Mistõttu on absurdne väita, et 
see pole nii tähtis kui see või too. Sest mitte miski ei saa asuda 
raha kohale areenil, kus seda kasutatakse!

Raha on teener

Olles kinnitanud raha tähtsust, luba mul astuda sammuke tagasi 
ja lisada üks hoiatav märkus: pea alati meeles, et raha on teener, 
sina oled peremees. Ole väga ettevaatlik, et sa seda võrrandit 
ümber ei pööraks, sest paljud ülimalt arukad inimesed on seda 
oma suureks kahjuks juba teinud. Paraku armastasid paljud neist 
õnnetutest hingedest raha ja kasutasid ära inimesi, mis rikkus üht 




