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EESSÕNA
Teie käes olev raamat on pragmaatilise, mitte filosoofilise sisuga; see
on käsiraamat, milles kirjeldatakse praktilisi juhiseid, mitte lennukaid
teooriaid. Raamat on mõeldud lugemiseks neile, kelle kõige pakilisem
vajadus on raha ning kes soovivad esmalt rikkaks saada ja alles seejärel filosofeerida. See on mõeldud lugemiseks inimestele, kes pole siiani
leidnud aega, vahendeid ega võimalust süvitsi metafüüsikat uurida, aga
soovivad sellegipoolest tulemusi ning on valmis nende saavutamise
nimel tegutsema teadusele tuginevate põhimõtete alusel, laskumata
üksikasjalikult igasse protsessi, mille abil need põhimõtted paika pandi.
Eeldatavasti võtab lugeja siin raamatus esitatud väited kõhklemata
omaks, samuti nagu ta võtaks omaks väited elektri toimimise kohta,
kui neid kirjeldaks talle Marconi või Edison; ning neid väiteid omaks
võttes tegutseb ta nende alusel kartmatult ja kõhklematult, tõestades
nõnda väidete paikapidavust. Igaüks, kes seda teeb, saab igal juhul rikkaks, sest siin kirjeldatu on täppisteadus ja läbikukkumine on võimatu.
Kuid nende meeleheaks, kes soovivad siiski uurida filosoofilisi teooriad
ja oma veendumusele loogilise aluse anda, mainin siinkohal ka paari
autoriteetset allikat.
Universumi monistlik teooria, mille kohaselt on Ühtsus ja Kõiksus üks ja sama ning Aine avaldub materiaalses maailmas pealtnäha
arvukate eri tahkudena, on tuletatud hinduismist ning juba viimased
kakssada aastat on see teooria tasapisi maad võtnud ka lääne inimeste
mõttemaailmas. Sellel põhinevad kõik idamaade filosoofiad ning ka
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Descartes’i, Spinoza, Leibnitzi, Schopenhaueri, Hegeli ja Emersoni
õpetused.
Lugeja, kes soovib lähemalt tutvuda siin kirjeldatud teaduse filosoofiliste alustega, võibki eeskätt lugeda Hegeli ja Emersoni teoseid.
Seda raamatut kirjutades loobusin ma kõigist muudest kaalutlustest
peale lihtsa ja selge stiili, nii et sõnumist saaks aru igaüks. Siin kirjeldatud tegevuskava koostati mõtteteadustest tuletatud järelduste põhjal;
seda on põhjalikult katsetatud ja see on vastu pidanud ka praktilisele
tuleproovile: see lihtsalt toimib. Kui soovite teada, kuidas nende järeldusteni jõuti, siis lugege eelmainitud autorite kirjutisi; kui soovite nende
filosoofiate vilju ka praktikas lõigata, siis lugege käesolevat raamatut ja
järgige siinseid juhiseid täpselt.
– W. D. Wattles
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UUENDATUD
VERSIOON

1. ÕIGUS SAADA RIKKAKS
Kuigi vaesusel on kahtlemata ka häid külgi, jääb tõsiasjaks see, et inimesel pole võimalik elada tõeliselt täielikku või edukat elu, kui ta pole
rikas. Me ei suuda saavutada oma täit potentsiaali ilma suure hulga
rahata; oma annete ja oskuste arendamiseks tuleb meil kasutada arvukaid vahendeid, mida on aga võimalik teha ainult siis, kui meil on nende
vahendite muretsemiseks piisavalt raha.
Inimesed arendavad ennast – nii vaimult, hingelt kui ka kehalt –
seeläbi, et käivad kõikvõimalikes kohtades ja kasutavad igasugu vahendeid ning tänapäevases rahakeskses ühiskonnas tuleb meil kulutada
raha, et igasugu kohtades käia ja ostetud asju kasutada. Meie maailm
on arenenud nii kaugele ja muutunud nii keerukaks, et isegi kõige harilikum mees või naine vajab varasemate aegadega võrreldes oluliselt rohkem rikkust selleks, et jõuda rahulolu taseme lähedalegi.

Võõrandamatu õigus
Igal elusal asjal on üks ühine eesmärk: areneda. Loomulikult tahab
igaüks meist teostada end suurimal võimalikul määral. See on inimloomusele omane ja me tahame kõik paratamatult küündida oma võimete kõrgeima tasemeni! Seega on igal elusal asjal võõrandamatu õigus
arenemiseks täiel võimalikul määral (Ühendriikide esimesed riigiisad
kutsusid seda „õnneotsinguks“). Igaühel on õigus tasuta ja piiramatult
kasutada kõike, mida läheb vaja oma täielikuks vaimseks, spirituaalseks
ja füüsiliseks arenguks. Lühidalt öeldes on meil kõigil õigus olla rikas.
Ma ei räägi selles raamatus rikkusest piltlikult ega ka psühholoogilises või emotsionaalses tähenduses. Tõeline rikkus ei tähenda
seda, et oled ka vähesega rahul või lepid piskuga. Mitte keegi ei tohiks
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olla rahul vähesega, kui ta on võimeline kasutama ja nautima rohkemat.
Looduse eesmärk on edendada ja arendada kõike elavat, mis tähendab,
et igaühele peaks olema saadaval kõik see, mis suudab anda tema elule
rohkem väge, elegantsi, ilu ja rikkust, sest rahulolu vähemaga ei ole
kooskõlas looduse kavatsusega.

Rikkama elu soovimine
Soovis rikastuda pole iseenesest midagi halba. Soov jõukuse järele ongi
tegelikult soov rikkama, täisväärtuslikuma ja külluslikuma elu järele
ning selline soov on kiiduväärt. Igaüks, kellel on olemas kõik, mida ta
tahab täiel määral oma elu elamiseks, ongi rikas. Ja meie maailmas on
asjad nii, et kui inimesel pole kuhjaga raha, siis ei ole tal võimalik saada
kõike, mida ta tahab. Igaüks, kes ei soovi endale piisavalt raha kõige
soovitu ostmiseks, eitab sedasi oma tegelikku olemust.
Elus edu saavutamine tähendab muutumist selliseks inimeseks,
kelleks tahate saada. Seda on võimalik teha ainult teatud vahendeid
kasutades ja kõiki abivahendeid on võimalik vabalt kasutada alles siis,
kui olete saanud piisavalt rikkaks, et need endale muretseda. Seega
on rikastumise teaduse mõistmine tähtsam igasugusest muust teadmisest.

Täiel määral elamine
Meil tuleb arendada oma olemuse kolme aspekti: keha, mõistust ja
hinge. Ükski neist pole mingil moel parem või püham kui teised kaks;
nad kõik on võrdselt tähtsad ja ükski neist kolmest – keha, mõistus ega
hing – ei suuda elada oma täies ulatuses, kui kumbki ülejäänutest on
ilma jäetud täisväärtuslikust elust ja väljendusvõimalustest. Ei ole õige
ega õilis elada üksnes hingele ning unarusse jätta mõistus ja keha, aga
samamoodi on vale elada ainult mõistust kuulates ning sealjuures keha
ja hinge kõrvaliseks pidada.
Me kõik oleme näinud valusaid tagajärgi, mis kaasnevad kehaliste
mõnude jahtimise ning sealjuures mõistuse ja hinge eiramisega, ning me
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mõistame, et täisväärtusliku elu elamine tähendab kõigi kolme aspekti
täielikku väljendamist. Öelgu inimesed mida tahes, aga keegi ei saa olla
tõeliselt õnnelik ega rahul, kui tema keha ei ela igakülgselt täiel määral
ning kui sama ei saa väita ka tema mõistuse ja hinge kohta.
Seal, kus jääb väljendamata mõni võimalus või teostamata üks neist
tahkudest, seal tunneme, et meie soov on jäänud rahuldamata. Seega
võib soovi määratleda kui „võimalust, mis otsib väljendust, või tahku,
mis otsib teostust.“
Mitte keegi ei suuda oma kehas täiel määral elada ilma hea toidu,
mugavate riiete ja sooja peavarjuta ning hoidumata liigsest töörügamisest. Vaja on ka korrapärast puhkust ja taastumist.
Mitte keegi ei suuda oma mõistuses täielikult elada ilma raamatute
ja meelelahutuseta ning nendega tegelemiseks vajaliku ajata; ilma võimaluseta reisimiseks ja maailma uudistamiseks; ilma intellektuaalsete
seltsilisteta. Mõistuses täiel määral elamiseks peavad meil olema huvid,
mida uurida, ning meil tuleb end ümbritseda kunsti- ja iluobjektidega,
mida oleme võimelised kasutama ja hindama.
Hinges täielikult elamiseks peab meil olema armastust, aga armastust pole võimalik täielikult väljendada, kui oleme vaesuse küüsis. Selle
põhjuseks on asjaolu, et armastus väljendub kõige loomupärasemalt ja
sundimatult siis, kui teistele midagi anname: meie ülim õnn on see, kui
jagame meile osaks saanud õnnistusi nendega, keda armastame. Inimesed, kellel pole midagi anda, ei saa tõeliselt täita oma rolli abikaasa või
lapsevanemana, ega ka kodaniku või inimolendina.
On selge, et materiaalsete asjade kasutamise teel leiab inimene täisväärtusliku elu oma kehale, arendab mõistust ja avardab hinge. Seega
on meie jaoks ülioluline saada rikkaks.

Oma kohuse täitmine
Rikkaks saamise soov on igati loomulik ja õige asi. Keskmise inimese
jaoks on see lausa vältimatu. On igati kohane pöörata jäägitut tähelepanu rikastumise teadusele, sest see on kõigist õpetustest tähtsaim.
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Inimene, kes peaks selle õpetuse hooletusse jätma, on hüljanud oma
kohuse iseenda, Jumala ja kogu inimkonna ees, sest ülim teenistus,
mida on võimalik osutada nii Jumalale kui ka inimkonnale, on endast
maksimumi andmine.

KOKKUVÕTE
Mitte keegi ei suuda saavutada oma täit potentsiaali, kui tal
pole kõvasti raha, sest oma annete ja oskuste arendamiseks
peame kasutama mitmeid vahendeid ja käima paljudes kohtades,
mida ilma rahata teha pole võimalik.
Soov jõukaks saada ongi tegelikult soov rikkama,
täisväärtuslikuma ja külluslikuma elu järele, ning selline soov on
kiiduväärt.
Mitte keegi ei saa olla tõeliselt õnnelik ega rahul, kui tema
keha ei ela igakülgselt täiel määral ning kui sama ei saa väita ka
tema mõistuse ja hinge kohta.
On igati kohane pöörata jäägitut tähelepanu rikastumise
teadusele, sest see on kõigist õpetustest tähtsaim, ning
ülim teenistus, mida on võimalik osutada nii Jumalale kui ka
inimkonnale, on endast maksimumi andmine.
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Rikkaks saamine on teadus ja sealjuures on tegu samasuguse täppisteadusega nagu keemia või aritmeetika. Rikastumise protsessi juhivad
teatud seadused ja igaüks, kes need seadused selgeks õpib ja neid järgib,
saab ka rikkaks. Selles ei ole kahtlustki. Raha ja vara omandamine on
võimalik siis, kui asju teha teatud viisil. Need inimesed, kes asju kas
teadlikult või juhuslikult sel viisil teevad, saavadki rikkaks, samas kui
vaeseks jäävad sellised inimesed, kes asju sel viisil ei tee – ükskõik kui
palju nad ka vaeva ei näeks või kui võimekad nad ka poleks.
See teadus põhineb loodusseadusel, mis kõlab nii: „Sarnastel põhjustel on alati sarnased tagajärjed.“* See seadus toimib samamoodi nagu
gravitatsiooni- või mis tahes muu loodusseadus: see kehtib ühtmoodi
võrdselt kõigile ja kõikjal. Igaüks võib ise valida, kas soovib selle seaduse
järgi tegutseda või seda vältida, aga seaduse tagajärgi kogeme me kõik.
Igaüks, kes õpib looma rikkust tekitavaid põhjuseid, saab automaatselt
rikkaks. Igaüks.

Küsimus pole keskkonnas
Rikastuda võib kus tahes. Rikkaks saamine ei sõltu keskkonnast;
vastasel juhul muutuksid rikkaks kõik need, kes elavad kuskil teatud
linnaosas. Kõik ühe linna elanikud oleksid jõukad, samas kui teistes
linnades elavad inimesed oleksid vaesed, või siis supleksid kõik ühe
osariigi elanikud rahas, samas kui naaberosariigi elanikud vireleksid
vaesuse käes. Kuid me võime kõikjal näha rikkaid ja vaeseid inimesi

* Kristlased õpetavad seda põhimõtet sõnastuses „mida külvad, seda lõikad“.
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elamas kõrvuti ühes ja samas keskkonnas ning sageli isegi sama liiki tööd
tegemas.
Kui kaks inimest töötavad samal alal ja elavad lähestikku, aga üks
neist saab rikkaks, samas kui teine jääb vaeseks, siis näitab see meile,
et rikastumine pole peaasjalikult keskkonna küsimus. Mõni keskkond
võib küll olla soodsam kui teine, aga kui kahest samal alal töötavast ja
samas linnaosas elavat inimesest üks rikastub, ent teine põrub, siis näitab see, et rikkaks saamine on mingi muu teguri tulemus.

Küsimus pole andekuses
Rikkaks saamine ei sõltu ka inimese andekusest, sest paljud üliandekad
inimesed jäävad ikkagi vaeseks, samal ajal kui vähese andega inimesed muutuvad rikkaks. Tegelikult on mitmete rikkaks saanud inimeste
uurimine näidanud, et nad on andekuse ja võimete poolest üsna keskpärased, täpselt samasugused nagu enamik inimesi. Nad ei ole rikkaks
saanud tänu mingile erilisele andele, vaid sellele, et nad on asju teinud
teatud kindlal viisil ja seeläbi rikkust kogunud.

Küsimus pole kokkuhoius
Rikkaks saamine ei sõltu sellest, kui säästlik te raha kulutamisel olete.
Paljud koonerdajad on vaesed, samas kui laristajad saavad sageli rikkaks. Samuti ei sõltu rikkaks saamine teistega võrreldes kuidagi teistmoodi äri tegemisest, sest sageli teevad kaks samal alal töötavat inimest
oma firmas peaaegu täpselt samu asju, aga rikkaks saab neist ainult üks,
samas kui teine jääb vaeseks või läheb isegi pankrotti.
Seega on selge, et rikkaks saamine on lihtsalt teatud viisil asjade
tegemise tulemus. Ja kui sedasi asju tehes võib rikkaks muutuda igaüks,
siis ongi jutt juba omaette teadusest.

Asi pole keeruline
Siis kerkib küsimus, kas selle teaduse järgimine on äkki enamiku jaoks
liiga keeruline. Piisab aga sellest, kui pisut ringi vaadata, ja vastus on
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käes: rikkaks saavad nii andekad kui ka oskamatud inimesed; rikkaks
saavad nii erakordselt arukad kui ka ütlemata juhmid inimesed; rikkaks
saavad nii füüsiliselt tugevad kui ka nõrgad või kehva tervisega inimesed. Muidugi läheb vaja ka mõningast mõtlemis- ja mõistmisvõimet,
aga kõik märgid osutavad sellele, et kes vähegi suudab siin kirjutatud
ridu lugeda ja nende tähendust mõista, see võib kindlasti ka rikkaks
saada.

Küsimus pole teie erialas
Kordan, et rikkus ei sõltu mingist konkreetsest tegevusalast või elukutsest. Inimesed saavad rikkaks igal alal ja ametikohal töötades, samas kui
nende naabrid, kes töötavad samas valdkonnas, võivad vaeseks jäädagi.
On tõsi, et inimene töötab kõige paremini sellisel alal, mis on talle
meelepärane. Ja kui tal on kasulikke andeid, siis saab ta kõige paremini
hakkama sellise tööga, mis neid andeid tõhusalt ära kasutab. Lisaks on
parim valida tööks selline ettevõte, mis sobib hästi kohalike tingimustega: jäätisekohvik oleks kahtlemata edukam sooja kliimaga paigas kui
Gröönimaal ning lõhepüük õnnestuks paremini Vaikse ookeani loodeosas kui Florida lähistel, kus lõhet sugugi ei leidu.
Kui need üldised kitsendused välja arvata, ei sõltu rikkaks saamine
ühestki konkreetsest ärist, millega võiksite tegeleda; see sõltub üksnes
sellest, kas olete õppinud tegema asju teatud viisil. Kui tegelete praegu
mingi äriga ja keegi teiega samas piirkonnas töötav inimene saab sama
äriga rikkaks, aga teie mitte, siis on põhjus lihtsalt selles, et te ei tee asju
samal viisil.

Küsimus pole asukohas
Jah, asukohal on mõningane tähtsus. Keegi ju ei läheks Antarktikasse
või Sahara kõrbe südamesse lootusega seal edukas äri püsti panna! Rikkaks saamine hõlmab inimestega lävimist ja viibimist paikades, kus on
inimesi, kellega lävida. Ja kui need inimesed soostuvad teiega suhtlema
viisil, mis teile sobib, siis seda parem. Aga sellega asukoha mõju ka
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