
NAINE MEEST

n60a. naine, töötav, mat.kindl., soo-
vib tutvuda kooselu eesmärgil kuni
58a. mehega soovitavalt Lõuna-Ees-
tist. Elukohta ei vaheta. 70350 
n47a. naine soovib leida elukaaslast.
70343 
nKolmandas nooruses perenaine
ootab asjalikku peremeest. 70339 
nVeidi üle 60a. daam soovib tutvu-
da rõõmsameelse ja heasüdamliku
härraga. 70334 
n47a. naine soovib tutvuda süm-
paatse ja usaldusväärse mehega.
70331 
n65a. naine otsib kaaslast. 70324 
n58a. Põhja-Eesti naine soovib lei-
da sõpra-kaaslast. 70322 
n50/162/54. Kas kuskil leidub üks 50-
60a. pealinna mees, keda piinab ük-
sindus ja kelle hinges valitseb tühjus?
70318 
n69a. toimekas ja krapsakas mitme-
külgsete huvidega loodust ja maaelu
armastav proua Tallinna lähistelt loo-
dab tutvuda sobivas vanuses härra-
ga, kellega koos veeta üks kaunis ke-
vad ja suvi. 70313 
nHingelt noor ja lõbus 53a. endast
ja teistest hooliv naine ootab kohtu-
mist vaba meesterahvaga, et koos
aega veeta ja teineteisele tuge pak-

kuda. 70308 
n56/166/56 vaba naine ootab teadet
soovitavalt Tiigriaasta vabalt pikemat
kasvu Tallinna härralt. 70307 
n54a. naine soovib tutvuda kuni 60a.
pikemat kasvu mehega. 70304 
n70+a. naine tutvub heasüdamliku
ausa härraga. 70301 
n60+a. naine soovib tutvuda rõõm-
sameelse härraga. 70300 
nNoorusliku energiaga naine otsib
60-60a. teatri- ja kontserdikaaslast.
70296 
nLp. vaba täis elujõus härra! Sind
ootab oma ellu 60+a. kõrghariduse-
ga veel töötav naine. Käime koos kul-
tuuriüritustel ja reisimas. Ei oota, et
oleksid täiskarsklane, aga joodikud
ärgu küll ühendust võtku. 70293 
n55a. Tartumaal väikses maakodus
elav üksik lesk soovib leida enda kõr-
vale hella ja armastavat kuni 62a. elu-
kaaslast. 70287 
n60+a. hingeliselt nooruslik naine
otsib oma ellu püsisuhte eesmärgil
sõbralikku Viljandi kandi meest.
70277 
n65a. huumorimeelne energiline tal-
linlanna tutvuks ausa sõbraliku kuni
70a. pealinna härraga, kes tunneks
huvi kultuurse ajaveetmise vastu ja
ei vaevle tubaka ning alkoholi küüsis.
70272 

n68a. nooruslik ja rõõmsameelne
naisterahvas tutvuks omaealise här-
raga. 70267 
n63/166/61 maj.kindl. rahulik rõõm-
sameelne Tallinna naine tutvuks Tal-
linna või selle lähiümbruse härraga,
et koos nautida edaspidist elu. Seik-
lejaid ei vaja. 70264 
nNaine 64/174 soovib kingitust här-
ralt 65+a./175+, kes võtab kaasa kõik
oma plussid ja miinused ning soovib
tutvuda sümpaatse tallinlannaga.
70261 
n37a. Viljandi naisterahvas soovib
tutvuda kuni 44a. mehega. 70258 
nNaine soovib tutvuda 70+a. Tallin-
na härraga, kes tunneb end üksikuna
ning oleks huvitatud olema kaasla-
seks SPA külastamisel, seenioride
kruiisil ja lihtsalt niisama kohvitassi
taga juttu puhuma. 70257 
n52a. kunstihuviline naine soovib
tutvuda kuni 55a. vaimse loodust ja
muusikat armastava mehega, et luua
hubane maakodu. Suitsetamine on
vastunäidustatud. 70255 
n53/169 vaba naine soovib leida ter-
vislike eluviiside ja positiivse ellusuh-
tumisega 45-55a. sõpra-elukaaslast.
70250 
n60+a. hingelt nooruslik lesknaine
otsib oma ellu pikemat kasvu sõpra,
kellega jagada nii rõõmu, kui ka mu-
resid. Hea, kui saaks koos kultuurselt
aega veeta või minna mõnele reisile.
Kui on auto, siis ei ole elukoht oluli-
ne. 70228 
n51/164 normaalsete mõõtudega
naine tutvub 52-60a. Tallinna mehe-
ga, kes ei hooli väljas lõbutsemisest.
70226 

MEES NAIST 

nTere, kena vaba sale daam kuue-
kümnendates. Sind ootab oma ellu
65a. kõrgharidusega karske maj.kindl.
vaba mees Pealinna lähedalt. Ei seik-
le. 70349 
nKeskealine Tartumaa mees tutvub
pere loomiseks mõistva üksiku või
last kasvatava kuni 45a. naisega, kes
oskab maakohas elades tööalast ra-
kendust leida. 70347 
n54a. vaba mees, sportlik, kõrghari-
dusega, mat.kindl., ei tarvita alkoho-
li, soovib püsisuhet 40-50a. naisega.
70344 

nMees viiekümnendates soovib tut-
vuda meeldiva naisterahvaga, kes ka
sooviks aeg-ajalt midagi nooruslikku
ja sportlikku koos ette võtta. 70340 
n60a. Järvamaa mees soovib tutvu-
da kuni 55a. tervislike eluviisidega
naisega. 70327 
n43a. abielus Pärnu mees soovib
oma ellu rahuldust pakkuvat armusu-
het. 70323 
n41/184 vaba sportlik alkoholi ja
suitsuvaba Viljandimaa mees soovib
tutvuda 25-45a. ilusa saleda Viljandi-
maa või Lõuna-Eesti naisega. 70321 
nKeskealine pikemat kasvu Lääne-
Virumaa pensionär, endine metsa-
mees, soovib tutvuda 55+a. heasü-
damliku prouaga, kellele meeldib loo-
dus ja aiandus. 70320 
n47a. lahutatud mees otsib lühemat
kasvu endast nooremat naist elukaas-
laseks. Lapsed ei ole takistuseks.
70312 
nNoormees tutvub 20-35a. naiste-
ga. 70311 
nKeskealine mees soovib leida sa-
lasuhet Lõuna-Eesti naisega. 70310 
n40a. noormees ootab 30-35a. nei-
dude kõnesid. 70290 
n50+a. Tallinna härra, maj.kindl.,
tutvuks lühemat kasvu rinnaka daa-
miga, et luua püsisuhe. 70260 
n57a. puudega mees soovib tutvu-
da endast vanema saleda naisega
Lõuna-Eestist. Rahvus pole oluline.
70254 
n75a. ettevõtlik mees, kes pole ka
suupeale kukkunud, kes armastab
tantsida ja teatris käia, soovib tutvu-
da Tallinna daamiga, kes on valmis
ka oma käed mullaseks tegema.
70251 
nÜksik 45a. maamees soovib tutvu-
da kuni 45a. naisterahvaga. 70248 
n42a. pikemat kasvu kena mittesuit-
setav sportlik mees tutvuks endast
lugupidava naisega, kellega sobivu-
sel aega veeta igas mõttes. Sobivu-
sel kooselu. 70247 
n60a. lihtne mees otsib endataolist
sõbrannat Viljandist või selle lähedalt,
kes ei sisalda nii palju kulda ja kes
oleks vähem pretensioonikas. Seik-
leja ei ole. 70241 
n55/182/95 lahutatud mat.kindl. kor-
ralik mees, ei suitseta, soovib tutvu-
da noorema Tallinna või Harjumaa
naisega. 70230
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Haiguse ja tervise
punktid näol
Autor: Kee Sheng Yu 

Nägu ei peegelda üksnes inimese
iseloomu, vaid ka tema terviseseisun-
dit. Pigmendilaigud ja sünnimärgid,
naha seisund, selle punetus või kah-
vatus võivad teadliku inimese jaoks
olla tunnuseks, mis soovitab mõelda
arsti juurde minekule. Paljust räägivad ka huulte, silma-
nurkade ja keelepinna kuju. Sedalaadi enesediagnostika
võimaldab avastada tervisehäire üsna kiiresti. 

Raamatu esimene peatükk on pühendatud näodiagnostikale,
mille aluseks on põhimõte, et inimese iga kehaosa kujutab en-
dast organismi miniatuuris ja peegeldab seega kogu organismi
seisundit. Nägu jaotatakse tsoonideks, millest igaüks on seo-
tud kindlate siseelunditega. Näoosade � suu, nina, põskede, kõr-
vade, lauba, kulmude, silmade, juuste ja näokarvade seisundi,
suuruse, kuju, värvuse ja muude detailsete tunnuste ja omaduste
põhjal iseloomustatakse nendega seotud kehaosade ja elundite
tervislikku seisundit ja antakse soovitusi õigeks toitumiseks.

Teine peatükk tutvustab refleksoteraapia ehk tsooniteraapia
põhimõtteid ja meetodeid ning näol paiknevaid bioloogiliselt
aktiivseid punkte, mille mõjutamine masseerimise teel aitab
haigusi leevendada, ravida või ennetada. Lisatud on soovitusi
tervislikumaks eluviisiks ja sobivamaks toitumiseks.

Erseni kirjastuse raamatuid saab osta interneti-poest
www.ersen.ee või hästi varustatud suurematest kauban-
duskeskustest ja raamatupoodidest.
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Elu paradoks � kui tervist on,
siis aju puhkab. Ja ajaks, kui
aju üles ärkab, on tervis juba
kadunud.

***
Teadlased tegid kindlaks, et
pole üldse keeruline magada
neli tundi ööpäevas. Keeruli-
ne on mitte magama jääda
ülejäänud 20 tunni  jooksul.

***
Ministri laps ärkab juba kol-
mandat korda öö jooksul. Nai-

ne: �Mine ja vaata, mis tal on
� muudkui lärmab!�
Mees läbi une: �Miks mina?
Kutsu politsei!�

***
Kaks põhjust, miks arvuti �tar-
dub�:
esimene on viirus, teine anti-
viirus.

***
Purjus mees tuleb öösel ko-
duõuele, koer ronib kuudist
välja ja hakkab haukuma.
Mees: �Lõpeta haukumine!
Kui naise üles äratad, siis kus
sa magada kavatsed?�

Juba on kätte jõudnud neljas
nädal. Kuidas Sul on läinud?
Hästi, halvasti? Ole hea ja kir-
juta üles. Kui Sa seda varem
teinud pole, siis nüüd on vii-
mane aeg. Kirjuta esimese
sammu kohta, mis õpetas leid-
ma endas üles julguse, et olla
see, kes ma päriselt olen ja te-
gema seda, mida armastan.
Kirjuta, mida sa päriselt ar-
mastad teha. Kirjuta, et oled
näiteks hea inimene, armastad
oma peret ja sõpru, hindad
kõrgelt teatud väärtusi, Sul on
imelised unistused. Hoia seda
paberit kui oma suurimat va-
randust. Miks? Sest inimene
on täpselt nii kaua elus, kui
kaua tal on unistused, mille
poole püüelda. 

Järjepidevuse-sammu astu-
des saime teada, et oma rajal
ka püsida, vajame suures ko-
guses jõudu ja jaksu. 

Eelmisel nädalal keskendu-
sime andestamisele ja andes-
tamise oskuse lihvimisele. Loo-
dan, et oled selle nädalaga vä-
hemalt ühele inimesele andeks
andnud ja andestanud mõned
patud ka endale. Kui oled kii-
re andestaja ning kiire olukor-
ra parandaja, oled saavutanud
tugipunkti, kust edasi saab
minna kerge südame ja terve
mõistusega ning tulemuste vil-
ju nautides. 

SAMM NR 4 

Ole vapper
Oleme jõudnud punkti, mis va-
jab vaprust. Nüüd on aeg oma
unistusi ellu viima hakata vap-
ra südamega. Meile on selge,
kes me oleme, mida me soovi-
me, oleme õppinud järjepide-
vust ja saanud selgeks andes-
tamise, mis omakorda õpetab
meile olema iga korraga aina
paremad inimesed.

Mida tähendab vaprus? 
Vapruse all pean silmas iseen-
da usaldamist, kindlustunnet
ja enesest lugupidamist. Vap-
rus tähendab ausat unistamist
ja suure sisemise usu ning
enesekindlusega oma unistus-
te poole püüdlemist. Sellel teel
tuleb ette raskusi, kuid iseen-
da usaldamise, kindlustunde ja
enesest lugupidamisega seisad
Sa vapralt vastu kõigele � rind
eest, süda soe, silmad lahti ja
mõistus terav. 

Iseenda usaldamine 
Kõik Sinu elus sõltub Sinu
enesekindlusest. Kui Sa oma
sisimas tunned ennast enese-
kindlalt, saavutad kõik, mida
soovid. Ole hea ja lihvi oma tu-
gevamaid iseloomuomadusi,
oskusi ning teadmisi nii palju
kui võimalik � see on üks või-
malus enda väärtust Sinu en-
da silmis tõsta. Ära unusta
oma nõrkusi, tegele ka nende-
ga, anna endale aru, mida
peaksid endas muutma, et saa-
vutaksid kiiremini just sellise
elu nagu Sa soovid. Soovitan
võimalikult palju ennast ümb-
ritseda nende inimestega, kes
Sulle enesekindlust juurde an-
navad, hoia eemale nendest,
kes teevad Sind väiksemaks,
kui Sa tegelikult oled. Ainus,
mida Sa siin elus tegelikult va-
jad, on Sinu sisemine enese-

kindlus. Sa ei vaja miljoneid,
jahte ega häärberit, Sa vajad
vaid vankumatut enesekind-
lust ning Sa vallutad maailma
ka tühjade taskutega. 

Kindlustunne
Õppisin viimasel Hispaa-

nias läbitud koolitusel veel üh-
te asja, mis mind sügavalt lii-
gutas. Nimelt pole olemas mit-
te mingisugust muud kindlus-
tunnet, kui kindlustunne ene-
se usaldamise kohta. Meile on
õpetatud, et kui meil on kindel
töö, oma kodukene ja mingi-
sugunegi varandus, siis me
peaks ennast kindlalt tundma.
Kas tunneme? Mina küll ei ole
tundnud. Kui mulle midagi
kuulus, muretsesin, et sellega
midagi ei juhtuks ja lõpuks
juhtus just see, mille pärast
muretsesin. 

Kui ma töötasin teiste allu-
vuses, lõppes see ühel päeval
töökoha kaotamise või kadu-
misega. Tegelikult ei tundnud
ma ennast oma majanduslikult
parimatel aegadel kunagi
kindlalt. Olen pärit kui mitte
öelda vaesest, siis majandusli-
kult tagasihoidlikul järjel ole-
vast perest. Olen elus olnud
väga vaene, vahepeal veidi
mitte nii vaene, siis jälle veidi
rikas ja siis jälle vaene. Tõe-
näoliselt Sina samuti. Kaotasin
pidevalt selle, mille olin enda
arust just välja teeninud. Tõe-
näoliselt oled ka Sina sellised
kaotused  üle elanud. Mis jäi
mul varem puudu? Sain teada,
et mul puudus kindlustunne
enese usaldamise kohta.

Teadmine, et pole olemas
ühtegi suuremat kindlustun-
net, kui enese usaldamise
kindlustunne ning et see on
parim valuuta, mis olemas on,
muutis minu elu ja peaks

muutma meie kõigi elu. Me ei
vaja materiaalset kindlust, me
vajame kindlustunnet, et me
tõesti usaldame ennast! Kõik
muu tuleb peale seda. 

Enesest lugupidamine 
Me võime elus panna män-

gu kõik, aga mitte kunagi ei to-
hi me kaotada iseenda lugupi-
damist. Kuigi see on esialgu
ehk harjumatu mõte, siis mis
iganes ka elus ei juhtu või mi-
da meiega ei tehta, tuleb mee-
les hoida üht � ainus eluväär-
tus, mida me reaalselt omame,
on austus enese vastu. Me või-
me petta oma pere, sõpru, lä-
hedasi ja kogu maailma, aga
enese eest ei jookse me mitte
kunagi mitte kuskile ja suuri-
mad enese piinajad oleme me
ise. Kui käitume elus vahel va-
lesti või oleme teinud oma va-
rasemas elus midagi valesti, si-
is nüüd on uus võimalus. Ala-
ti on uus võimalus! Meil on
võimalus parandada ennast,
teha nüüd paremaid tegusid ja
luua omale uus elu. Pea endast
lugu või siis tee kõik enesest
olenev, et Sa ennast taas aus-
tama hakkaksid. Iga teoga,
mis aitab meil taastada enesest
lugupidamist, teeme endale
suurima kingituse, mida saa-
me iseendale teha. 

Vaprus pole seotud miljoni-
te, majade või muude mate-
riaalsete väärustega, vaid hoo-
pis eneseusu, kindlustunde ja
enesest lugupidamisega. Kan-
gelaseks ei saada siis, kui ku-
kutakse, vaid siis, kui kukutak-
se ja uuesti tõustakse. Vaprad
mehed ja naised on vaprad
oma sees. See ongi põhjus,
miks nad kukkudes alla ei an-
na ja taas tõusevad ning siis
kangelaseks saavad. 

Ole vapper ja ära otsi vap-
rust vägitegudest väljaspool
kodu, otsi seda enese seest.
See on seal olemas! 
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Keskraamatukogu laenutab
alates veebruari lõpust külas-
tajatele kõndimiskeppe, sam-
mumõõtjaid, pulsikelli, korv-
palle, jalgpalle, hüppenööre
ning liikumismänge. 

Spordivahendi laenami-
seks peab olema keskraama-
tukogu lugeja ning korraga
saab laenata ühe spordiva-
hendi tasuta seitsmeks päe-
vaks. Lisaks on võimalik bro-
neerida meelepärane sporti-
misvahend sobivas haruraa-
matukogus.

Broneeritud spordivahen-
dile tuleb järele minna sama
päeva jooksul, mil spordiva-
hend broneeriti. 

Laenutused on avatud
keskraamatukogu Kalamaja,
Kännukuke, Nurmenuku,
Nõmme, Paepealse, Pelguran-
na ja Pirita haruraamatukogu-
des. 

Täielik nimekiri laenutata-
vatest spordivahenditest ja
raamatukogude asukohtadest:
www.keskraamatukogu.ee/
spordivahendid

Tallinna Keskraamatukogu 
laenutab tasuta spordivahendeid


