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Kõigi vahel, kes ostsid novembri klubiraamatu „Nostalgilised toidud“, 
loosisime välja kolm ajakirja Eesti Naine aastatellimust. Võitjateks 
osutusid Kätlin Reintam Tallinnast, Taimi Aavasalu Saaremaalt ja 
Klaarika Johanson Järvamaalt. Palju õnne!

Head klubikaaslased!

Meie, lääne tsivilisatsiooni inimeste 
jaoks on uus aasta juba alanud. Tulgu ta 
parem, toogu rahu hinge ja maailma, 
rõõmu südamesse ja sära silma!

Kusagil teises maailma otsas on aga 
aastavahetus alles ees. See on muidugi 
nii läänes kui idas ühtemoodi, et 
inimesed tahaksid ikka teada, mida uus 
aasta kaasa toob. Kes tahab, võib ju 
ennustusi otsesõnu võtta, aga ehk on 
põnevamgi mänguliselt suhtuda, ise 
erinevaid kombinatsioone tõlgendada. 
See paneb mõtted ja eneseanalüüsi 
tänuväärselt tööle. Nagu klubiraamatu 
autorid Siret ja Janno Seeder ütlevad, 
on ennustamise olulisim osa iseenda 
määratlemine. Ja tegelikult on feng 
shui astroloogia teemasse süvenemine 
igal juhul ka süvenemine kauge ja 
teistsuguse tsivilisatsiooni mõtte
maailma, mis on ju alati hariv ja 
rikastav. Edu ja lusti sellel teekonnal!

Paljude psühholoogiahuviliste 
lemmikautorilt Thomas Eriksonilt on 
taas ilmunud uus ja põnev raamat 
„Nartsissistid minu ümber”. See, kuidas 
eneseimetlejatega igapäevaelus toime 
tulla, võib olla küsimus, mis puudutab 
suuremat hulka inimesi, kui algul 
arvaks. Teema on igal juhul õhus ja 
huvi raamatu vastu suur.

Ilusat talve,  
palju häid raamatuid  
ka uuel aastal!

MALL PAAS

LUGEJA PALGA VÕITJA ON SELGUNUD!

Väärtustamaks lugemist ja oma lugejaid, 
loosis Suur Eesti Raamatuklubi välja lugeja 
palga pooleks aastaks. Loosimine toimus 
kõigi klubiliikmete vahel, kes ostsid  
2022. aastal 5 või rohkem klubiraamatut.
Selliseid klubiliikmeid oli rõõmustav hulk -  
üle 1000! 

Loosiõnn naeratas seekord Tiiu Kupperile 
Tartumaalt. 
Tiiu oli võidu üle rõõmus ja arvas, et suur osa  
lugeja palgast kulub nagunii raamatutele. 

Enda sõnul loeb Tiiu väga erinevaid raamatuid, 
näiteks ajaviiteromaane, põnevus- ja, krimilugusid, 
ajaloo ning loodusteadustega seotud faktipõhiseid 
ülevaateid, eluloo raamatuid, aga ka käsitöö ja toitude 
ning toitumise ja tervisega seotud raamatuid. Praegu 
on tema öökapil ootel Lee Childi Jack Reacheri sarja 
põnevikud „Tasub surra” ja „Nagu vits vette”.

Eelmisel aastal enim meeldinud klubiraamatutest 
meenuvad Tiiule Agatha Christie „Südasuvised 
saladused” ja Lia Virkuse „Nostalgilised toidud”, aga 
ka Siire Vanaselja raamat tekstiilide taaskasutamisest 
ning Reet Hiiemäe raamat pärimuslikest märkidest 
ja sümbolitest Eestis  – kõik need raamatud on 
tema raamaturiiulis kindlal kohal teadmispõhise 
inspiratsiooni ammutamiseks.
 
Palju õnne ja rohkesti häid lugemiselamusi!

2. nädalal on Kuku Raadio nädala raamatuks  
„Edu võtmed jäneseaastal 2023/24”.
Kuku Raadio saade „Nädala raamat” on eetris  
igal tööpäeval kell 10.30 ja kordusena samal  
päeval kell 18.30
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KLUBIRAAMATIga klubiraamat annab ühe boonuspunkti!
Viimane äraütlemise päev 22. jaanuar

Kirjastus Varrak 
224 lk, pehme köide 
160 × 215 mm
KOOD 56593

KLUBIHIND

19.90

TAVAHIND 
27.90

EDU VÕTMED 
JÄNESEAASTAL
2023/24
Feng shui astroloogia
Siret ja Janno Seeder
2023. aasta 22. jaanuaril algab musta yin vesijänese aasta. Iga uue aasta 
algus on täis ootusi ja lootusi. Vastuseid sellele, mida tulevik toob, 
otsitakse sageli ka horoskoopidest. Ennustamise olulisim osa on iseenda 
määratlemine, mida feng shui horoskoop pakubki. Selles raamatus 
vaatame lähemalt, kuidas feng shui sünnikaart luuakse ja – mis 
peamine – lugeja saab seda ise teha.

Raamatus seletatakse lahti …
• 5 stiihiat, nende olemus ja kasutamine;
• yin/yang tasakaal;
• 12 loomamärgi eripära;
• 60 täiesti erilist 12 loomamärgi ja 5 stiihia kombinatsiooni.

Lisaks leiab siit vastused küsimustele …
• Missugused on vesijänese aasta energiad?
• Milline on vesijänese aasta mõju erinevatele loomamärkidele?
• Mida on meil oodata raha, karjääri, suhete ja tervise vallas?
• Kuidas ennast kaitsta ja samas oma soove tegevuste, aga ka kodu 

kaudu aktiveerida?

Iga olukorda on võimalik muuta tasakaalustamise teel. Seega tuleb 
vesijänese aastat kõigepealt tundma õppida, seejärel teha kindlaks 
isiklikud ohud ja võimalused ning siis võtta kasutusele just need edu 
võtmed, mis aitavad vesijänese aasta õnnelikuks teha.

RAAMATUST LEIAD PEATÜKID:
Kuidas seda raamatut kasutada? 
Hiina sodiaagiringi 12 looma 
Müstiline Jänes – loomaringi 

neljas loom 
Jäneseaasta mõju  

12 loomamärgile 
12 kuu võimalused ja ohud 
Kes ma olen? Feng shui 

horoskoop 
Jäneseaasta bagua 

eluvaldkonnad ja kodu 
Bagua kaheksa tsooni teooria 
Viie stiihia teooria 
Yin vesijänese aasta abivahendid 
Hiina uue aasta tähistamine 
Reisid sinu sise- ja välismaailmas 
Hea energia maaletoojad –  

kes me oleme? 

Kõigi klubiliikmete vahel, kes ostavad 
jaanuari klubiraamatu „Edu võtmed 
jäneseaastal 2023/24”, loosime välja 

KOLM 50-eurost feng shui 
veebipoe  kinkekaarti. 
Feng shui spetsialistid usuvad, et meeldiv ehe, ese, 
idamaade loomaringi kuju, abikaart või pendel pole 
pelgalt iluasi, vaid energeetiline mõjutaja. Tutvu valikuga 

www.eestiomafengshui.ee
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KLUBIRAAMAT Iga klubiraamat annab ühe boonuspunkti!
Viimane äraütlemise päev 22. jaanuar

Küsimustele vastavad raamatu „Edu võtmed 
jäneseaastal 2023/24” autorid Siret ja Janno Seeder.

Kogu maailma tarkused asuvad 
inimeses endas

minna ja need ka lahti kodeerida. See on 
pikk tee. 
 Idamaade tarkuste liikumisel läände 
muutus jänes (keda siinne kultuur peab 
araks loomaks) pigem kassiks. Seda 
enam, et füüsiliselt on nad päris 
sarnased. Hiinas, Nepalis, Vietnamis jm 
kohtab tänapäeval kasse tänaval väga 
harva. Neile jäetakse elamiseks majade 
kõrgemad korrused ja katused. 

Mis on feng shui?
Feng shui on üks Hiina raviviisidest ja 
on välja kasvanud taoismist. Feng shui’d 
kutsutakse ka energiaõpetuseks, sest 
inimese eesmärk on õppida tundma 
iseenda ja ümbritseva elu (ka ruumi) 
energiaid ning panna need enda jaoks 
tööle. Oluline on inimese kooseksisteeri
mine loodusega, tasakaalu saavutamine, 
halva vähendamine ja hea rohkenda

Mida toob 22. jaanuaril algav 
jäneseaasta? 
Feng shui üks põhiprintsiipe on viie 
stiihia – maa, metall, vesi, puu, tuli – 
teooria: stiihiate energiad meis ja meie 
ümber. 
 Peagi lõppev tiigriaasta ja algav 
jäneseaasta kannavad endas mõlemad 
vee stiihia energiat. Seega on neil tugev 
ühine joon. Tiigriaasta toetas neid, kes 
olid valmis uuenema, muutuma. Jänes 
paneb inimesed fakti ette: ellujäämiseks 
tuleb muutuva maailmaga kaasas käia. 
Kui tiiger tõstis esile koostöövajaduse 
inimeste vahel, siis jänes suunab inimese 
sisevaatlusele, sest välised muutused ei 
saa toimuda enne, kui inimesed pole 
selleks valmis. 
 Kohati tundub, et inimesed on avatud 
nii tarkusele kui ka lollusele. Hinnatud on 
nii teadus kui ka alternatiivsed suunad. 

Ahmitakse kõike, mõtlemata, kas seda on 
üldse vaja. Jänes kutsub inimest 
rahunema, endasse süüvima, usaldama 
rohkem oma intuitsiooni ja sisetunnet, 
sest kogu maailma tarkused asuvad 
inimeses endas. 
 Jäneseaastaga saab läbi üks suur 
tarkusteteadmiste omandamise ajastu ja 
järgmise draakoniaastaga jõuame me 
muutuste faasi, kus enam taganeda ei 
saa. 

Miks ei tohi jänese kohta öelda kass?
Hiinas on paljud loomismüüdid seotud 
jänesega. Jänes, kes valdab maailma ja 
universumi tarkusi. Jänes, kes istub 
kuldsel kuul ja segab elueliksiiri 
(universumi tarkused kokku), kuid ei 
jaga seda kõigiga. Jänese tarkusest 
(sisemine ja välimine tarkus) saavad osa 
vaid need, kes suudavad tarkusele järele 

SIRET JA 
JANNO 
SEEDER
Siret Seeder on kits, kelle 
käitumist juhib kukk. Lõpetanud 
Tallinna pedagoogikaülikooli 
keeleteaduskonna. Janno on 
madu, kelle käitumist juhib rott. 
Lõpetanud Tallinna 
tehnikaülikooli majandus-
teaduskonna. 

Mõlemad on õppinud ja 
täiendanud end Baltic Dowser’s 
Assocationi ja Blue Mountain 
Feng Shui Instituudi juures. 
Ettevõtete Seeder 
Konsultatsioonid OÜ (2003) ja 
Eesti Oma Feng Shui OÜ (2010) 
asutajad ja omanikud. 
Nõustajad, koolitajad, 
reisikorraldajad ja -juhid.

Neil on kaks last ja kaks 
lapselast.

Foto: Jake Farra
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KLUBIRAAMAT
kasutama feng shui klassikalist abi
vahendit, selleks võib olla ükskõik milline 
abivahend sõltuvalt viie stiihia eripärast. 
Kodus oleme ruumide kujundamisel oma 
elu valdkondade (bagua) aktiveerimisel 
feng shui’d palju kasutanud. Meie 
kutsume feng shui’d mänguks energia
tega. Oma koduga mängida on lõbus! Igal 
detailil on sinu jaoks tähendus, kodu 
hakkab sinuga vestlema. Lihtne näide: 
elektripirn põleb rahatsoonis läbi, selle 
vahetamine võtab sekundi, sest kes 
tahaks heaolu kraani kinni keerata. Feng 
shui’ga tegelemise pluss on juba see, et 
mitte ükski asi ei jää ripakile, lõpetamata.

Mis on kõige tähtsamad põhimõtted, 
mida pidada silmas kodus?
Feng shui’st lähtuvalt on kodu ehk 
ruumi loomise põhialused järgmised. 

*  Meie kodu peab vastama meie 
vajadustele (inimestel, peredel on see 
väga erinev).

*  Meie kodu peab vastama leibkonna 
suurusele (kui kodu on liiga suur, siis 
võib see eakama inimese päris 
„tühjaks tõmmata”).

*  Meie kodu peab olema yin / yang 
tasakaalus (selle määrab peaukse 
asukoht).

*  Meie kodu peab olema defineeritud 
oma funktsiooni järgi (muidu lähevad 
inimese rollid elus segamini).

*  Meie kodu peab tagama elanike 
turvatunde ja tagama soovi kontrol
lida informatsiooni liikumist ruumis 
enda ümber.

*  Meie kodu peab vastama elanikke 
toetavale elementide ringile, viiele stii
hiale (see paneb tööle feng shui 
põhipostulaadi – sarnane tõmbab 
sarnast).

Mida pidada silmas suhetes, abielus?
Oluline on inimene, kes suhtesse astub. 
Andmisesaamise tasakaal, iseenda 
mõistmine ja enda energeetiline toitmine. 
Kui sa ei tea, kes sa oled ja mida suhtelt 
ootad, siis ei saa sa midagi. Olles teadlik 
endast ja teades, mida suudad ja tahad 
partnerile pakkuda ning mida soovid 
vastu saada, hakkad tõmbama oma ellu 
head, toetavat energiat. Seega on oluline, 
mida sa enda kohta räägid. Kodus, kui 
soovitakse suhet tugevdada, tasub 
pöörduda magamistuppa. See ruum on 
suhte alustala ja toas peab olema 
esindatud nii naise kui ka mehe energia. 

mine. Praegu seostatakse feng shui’d 
pigem ruumi kujundamisega. Kui feng 
shui vanuseks peetakse umbes 5000 
aastat, siis ruumi sisse kolis ta suhteli
selt hiljuti, umbes 500 aastat e.m.a. 

Mille poolest erineb feng shui 
horoskoop astroloogilisest 
horoskoobist? 
Feng shui astroloogia on seotud hiina 
astroloogiaga, kosmoloogiaga ning 
süüvib sünnihetke sügavamatesse 
kihtidesse. Sünnihetke energia analüüsi
misel ja ka õnneliku, eduka elutee loomi
sel kasutatakse tasakaalustamist ehk 
feng shui praktikat läbi viie stiihia 
energia, yin / yang energia ning bagua 
energiakaardi. Kindlasti ei tohi kokku 
panna ja miksida lääne ja ida astroloo
giat, sest isegi aja mõiste on teine. 

Miks ja kuidas jõudsite teie feng shui 
juurde? 
Siret töötas 1990. aastate teisel poolel 
ajakirjanikuna ja sattus järjekordset 
põnevat teemat otsides Rein Weberi ja 
feng shui juurde. Rein kutsus loengule ja 
1999. aasta sügisest alustasime ühiselt 
tutvumist feng shui maailmaga. Paar 
aastat hiljem said meist diplomeeritud 
geobioloogid (veesoonte määramine, 
maakiirguste määramine). Tõeline 
äratundmine tekkis 2004. aastal, kui 
alustasime õpinguid hiinlase käe all. 

Kui suur on eestlaste huvi feng shui 
vastu? 
Feng shui muutus maailmas populaar
seks 1980. aastate keskel. Eestisse tõi 
selle tarkuse laiema avalikkuse ette Rein 
Weber, kes saabus 1990. aastate keskel 
Prantsusmaalt tagasi koju. Ise alusta
sime huviliste soovil feng shui koolitusi 
2005. aastal. Diplomite järgi on meie 
juurest läbi käinud peaaegu tuhat 
inimest üle Eesti. Enne koolitama 
asumist olime nõustanud kolm aastat 
kodusid. Kui alguses jõuti meie juurde 
üldiselt muredega (tervise, suhteprob
leemid), siis viimased viiskuus aastat 
oleme nautinud koostööd teadlikult 
(asukoha analüüsist kuni sisekujundu
seni välja) oma kodusid ja büroosid 
loovate inimestega. Kuna feng shui pole 
pelgalt ruumi loomine, siis üha enam on 
nn individuaalseid nõustamisi ja 
koostööprojekte, näiteks firmadega. 
Ettevõtte algusaastatel oli põnev kliente 
kirja panna. 3010. kliendi juures jäi 
nende kirjapanek kahjuks soiku.

Kuivõrd arvestate oma isklikus elus 
feng shui’d ja miks?
Me tuletame seda endale iga päev 
meelde. Kui me midagi oma kodus teeme, 
siis me väestame selle tegevuse ära 
(anname taotluse jne). Alati ei pea 

Tavaliselt loovad magamistoa naised ja 
mehe energia jääb nõrgaks. Naised, 
kaasake oma partner magamistoa 
loomisesse ja te loote ühiselt tugeva 
suhtevundamendi.

Kas inimene, kes on sattunud 
keerulisse olukorda (suhted ei klapi, 
tervis on nõrk vms) saab ennast feng 
shui abil aidata? 
Ikka saab! Imele loota ei tasu, tuleb teha 
parandusi, muudatusi. Enamasti 
loodetakse feng shui võlujõule, aga ise 
panustada ei soovita. Need, kes ise 
panustavad, on kõikvõimsad ja oma 
elutee loojad.

Teie firma saab 2023. aastal 
20-aastaseks. Millega tegelete? 
Tegevust alustasime konsultatsiooni
firmana ja nõustasime kodusid, büroosid 
eelkõige kui geobioloogid, aga alates 
2005. aastast kui feng shui nõustajad. 
Samal aastal alustasime koolituste 
läbiviimist, samuti koolitusi ettevõtetes. 
2006. aasta kevadest käivitasime 
reisisarja põnevatesse kohtadesse Eestis, 
nn energeetilised ekskursioonid. 
Aktiivsematel aastatel tegime suve 
jooksul seitsekaheksa ekskursiooni. 
2008. aastal ilmus esimene raamat 
„Eesti oma feng shui” ning hiljem on 
ilmunud veel kümme raamatut. 2009. 
aastal planeerisime õpilastega korraks 
Hiinas käia. Seal tundsime ennast nagu 
kodus ja algas meie reisiettevõtja 
staatus. Nüüdseks oleme teinud Aasiasse 
(Hiina, Vietnam, Kambodža, Laos, 
Nepal, Usbekistan, Tiibet jne) rohkem 
kui 40 reisi. Meil on tekkinud mõnus 
reisiklubi ja mõnedega juba mitmeaas
tane reisisõprus. 2010. aastal asutasime 
epoe www.eestiomafenghsui.ee. 
 Üks suur reis toimub meil igal aastal 
hiina uue aasta saabudes, sest juba 16 
aastat korraldame igal aastal uusaasta 
rituaalseid tähistamisi üle Eesti. Ka sel 
aastal toimuvad üritused 18. ja 30.
jaanuari vahel üle kogu Eesti.

Kes peaksid lugema raamatut „Edu 
võtmed jäneseaastal”?   
Feng shui filosoofia ütleb, et inimene on 
ise oma teekonna juht, kui ta seda vaid 
soovib. Tõepoolest, tark inimene õpib 
tundma aasta eripärasid, määrab, 
millised on tema ohud ja võimalused. 
Ohtude mõju saab vähendada ning 
võimalused muuta oma tugevusteks ja 
eduks. Tark ei looda, et ehk sel aastal 
õnnestub või ehk sel aastal läheb minust 
mööda. Ta loob ise oma Tee ja nii on see 
teekond tõeliselt nauditav. 
 See on jõukohane ja silmi avardav 
lugemine igaühele, olenemata vanusest, 
soost, haridusest või uskumuste 
pagasist. 

Foto: Jake Farra

Kui sa midagi teed,  
siis tee seda teadlikult! 
Tulemuseni jõudmiseks 
jätka tegevust mõnda aega. 
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47Siret ja Janno Seeder E E S T I  O M A  F E N G  S H U I

2. PEATÜKK

Müstiline Jänes –  
loomaringi neljas loom

Legendi järgi on Jänes on maag. Kõik Hiina keisrid on tahtnud saada teada 
igavese elu retsepti, et elada igavesti, et valitseda igavesti. Retsepti teab aga ainult 
Jänes. Kuid suurt tarkust ei saa igaühele anda ja seepärast peab Jänes tegema 
alati palju haake nii kõnes, käitumises kui ka liikumises. Universumi harmoonia 
säilitamiseks istub Jänes juba tuhandeid aastaid kuldsel kuul ja sinna küündivad 
vaid vähesed.

2023. aasta 22. jaanuaril algab yin vesijänese aasta. Kindlasti ei ole tegemist 
kassi aastaga, sest hiinlaste arvates on maagiline võlu, jõud ja tarkus ainult 
Jänesel. Yin energias loom soovitab vaadata enda sisse, tutvuda oma sise-
maailmaga ja leida sealt rahu, sest kõik maailma tarkused on inimese enda 
sees – Jänes teab seda. Feng shui (taoismi) üks põhiprintsiipe on energiate yin/
yang olemus, nende vahelduv ja pidevalt muutuv iseloom, kus yin tähendab 

Jänesele on omane saavutada oma eesmärgid enesekindla taktitunde ja diplomaa-
tia abil. Tegemist on hellahingelise olendiga, kes armastab lapsi ja loomi, lilli ja muid 
taimi. Jänesega on seotud ka tervendamine ja ravimite valmistamine. Temaga on 
seotud eelkõige tööd, mis tegelevad inimeste eest hoolitsemisega, humaansusega. 
Ta väldib osavalt kokkupõrkeid ja on armastatud pereliige. Jänesel on sünnipärane 
võime teha vahet õigel ja valel. Need on Jänese energia üldised omadused, kuid 
vaatame nüüd lähemalt yin vesijänese aastat.
Aasta algab 22. jaanuaril 2023 veidi enne kella viit hommikul Hiina aja järgi.
Aastale isikupärased omadused annavad aasta-, kuu- ja tunniloom. Aasta käitumist 
ehk saatust juhib aga päevaloom, mis saadakse arvutamise tulemusena (vt 5. 
peatükki).
 Niisiis loovad seda aastat neli looma, kellest igaüks kannab kindlat elementi
(Maa, Metall, Vesi, Puu, Tuli) ja yin/yang energiat.

Aasta loomamärk: yin Vesijänes (peidetud element Puu, sest Jänes kuulub
Puu elemendi rühma)
Kuu loomamärk: yin Maapühvel (muutuv element Vesi)
Tunni loomamärk: yang Puutiiger (muutuv element Maa)
Päeva loomamärk: yang Metalldraakon (peidetud element Maa, sest Draakon
kuulub Maa elemendi rühma) 

Vesijänes on tundlik ja sümpaatne. Ta muudab inimese tundehellaks ning toob 
vajadust õrnuse, läheduse ja heaolu järele. Vee stiihia energia omakorda intensiivis-
tab Jänese tundlikkust veelgi. Aasta soosib ja ka loob sügavat mõtlemist, meeleli-
sust, intuitsiooni. Hea väljanägemine, laitmatu riietus, omapärane stiilitaju, põnevad 
üllatused – see kõik kuulub Jänese juurde. Kuu loomamärk lisab juurde inimestesse 
peidetud õrnust ja loovust.
 Jänese, Tiigri ja Pühvli kombinatsioon sobib omavahel hästi kokku ja
näib, et aasta on mõnus ja rahulik, kuid selle aasta käitumisviisi ja saatust
juhib hoopis yang Metalldraakon. Võimekas Metalldraakon on kaval ja eriti
nupukas äriasjades. Metalli element annab hea finantsilise mõtlemise ja tugeva 
kriitikameele. Metalldraakon on Draakonitest kõige teravama keelega, ta võib olla 
argumenteeriv ja on sündinud juht. Teda võluvad spirituaalsed otsingud ja ta kipub 
enesesse süüvimiseks end mõningaks ajaks isoleerima. See on energiline ja 
otsusekindel Draakon, kes oskab teisi kamandada ja teistega silm silma vastu seista.
 Nagu näha, sisaldub siin päris suur vastuolu. Seega ei ole tegemist rahuliku
aastaga, sest Jänese käitumist juhib julge ja võimukas Draakon. 

Lääne inimestel on tihti mõne 
looma suhtes hoopis teistsugune 
arusaamine kui hiinlastel. Ena
masti peetakse Pühvlit kohmakaks 
töörügajaks, Kitse aga rumalaks 
karjaloomaks ja Jänest arg
püksiks. Seevastu Hiinas on igal 
loomal oma lugu, oma energeeti
line seletus: Pühvel kui sisemise ja 
välise ilu kandja; Siga kui suure 
südamega nautleja; Kits kui sõbra
lik ja loov kunstnik; Tiiger kui 
ohustatud, kuid ihaldatud juht; 
Jänes kui salapärane, intuitiivne 
maag; Madu kui endassetõmbu
nud ja filosoofiline teelkäija; 
Hobune kui töökuse, kuid aegajalt 
meeletuse kandja; Koer kui 
heatahtlikkuse ja truuduse 
esindaja; Kukk kui järjekindel ja 
kõneosav juht; Rott kui terava 
keele ja mõistusega nõuandja; Ahv 
kui mitmekülgsuse ja hea füüsilise 
toonuse ettenäitaja ning Draakon 
kui õilsuse, õndsuse ja kaitse 
esindaja.
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Missugune on 2023. aasta Jänes?

Jänesele on omane saavutada oma eesmärgid enesekindla taktitunde ja diplo-
maatia abil. Tegemist on hellahingelise olendiga, kes armastab lapsi ja loomi, 
lilli ja muid taimi. Jänesega on seotud ka tervendamine ja ravimite valmista-
mine. Temaga on seotud eelkõige tööd, mis tegelevad inimeste eest hoolit-
semisega, humaansusega. Ta väldib osavalt kokkupõrkeid ja on armastatud 
pereliige. Jänesel on sünnipärane võime teha vahet õigel ja valel. Need on Jänese 
energia üldised omadused, kuid vaatame nüüd lähemalt yin vesijänese aastat.

Aasta algab 22. jaanuaril 2023 veidi enne kella viit hommikul Hiina aja järgi. 
Aastale isikupärased omadused annavad aasta-, kuu- ja tunniloom. Aasta käi-
tumist ehk saatust juhib aga päevaloom, mis saadakse arvutamise tulemusena 
(vt 5. peatükki).

Niisiis loovad seda aastat neli looma, kellest igaüks kannab kindlat elementi 
(Maa, Metall, Vesi, Puu, Tuli) ja yin/yang energiat.

Aasta loomamärk: yin Vesijänes (peidetud element Puu, sest Jänes kuulub 
Puu elemendi rühma)

Kuu loomamärk: yin Maapühvel (muutuv element Vesi)
Tunni loomamärk: yang Puutiiger (muutuv element Maa)
Päeva loomamärk: yang Metalldraakon (peidetud element Maa, sest Draakon 

kuulub Maa elemendi rühma)

Vesijänes on tundlik ja sümpaatne. Ta muudab inimese tundehellaks ning 
toob vajadust õrnuse, läheduse ja heaolu järele. Vee stiihia energia omakorda 
intensiivistab Jänese tundlikkust veelgi. Aasta soosib ja ka loob sügavat mõt-
lemist, meelelisust, intuitsiooni. 

MÜSTILINE JÄNES –
loomaringi neljas loom
Legendi järgi on Jänes maag. Kõik Hiina keisrid on tahtnud saada teada 
igavese elu retsepti, et elada igavesti, et valitseda igavesti. Retsepti 
teab aga ainult Jänes. Kuid suurt tarkust ei saa igaühele anda ja 
seepärast peab Jänes tegema alati palju haake nii kõnes, käitumises 
kui ka liikumises. Universumi harmoonia säilitamiseks istub Jänes juba 
tuhandeid aastaid kuldsel kuul ja sinna küündivad vaid vähesed.

Et paremini mõista looma
märkide, eelkõige sünnikaardi 
olulisemate loomamärkide – 
aastamärgi (kuidas me välja 
paistame) ja päevamärgi (kuidas 
me käitume) – kooskõla, laseme 
fantaasial lennata. Jäneseaastat 
juhib Draakon. Jänest, kes võib 
esmapilgul jätta tagasihoidliku ja 
argliku mulje, juhib suur ja 
võimas Draakon ning teda ei saa 
lihtsalt märkamata jätta. 
Humanistist tundlikku ja 
vastuvõtlikku Vesijänest juhib 
Metalldraakon, kes jagab võimu 
ja on otsustav. Seega tasub oma 
sisemistes valikutes ja muutustes 
olla otsustav ning anda sellest ka 
teistele teada.

131Siret ja Janno Seeder E E S T I  O M A  F E N G  S H U I

6. PEATÜKK

Jäneseaasta bagua  
eluvaldkonnad ja kodu

Feng shui bagua (kaheksa eluvaldkonna) teooria aluseks on inimene, kes on 
looduse keskel, olles ise looduse ja universumi osa ning oma elutee looja, 
käivitaja ja tasakaalustaja. Austades iseennast ning kõiki teisi elus- ja eluta 
olendeid, saavutab inimene oma elus edu ja harmoonia. Bagua tsoonide 
täpsem kirjeldus ja õpetus, kuidas oma kodu bagua tsoonideks jagada, on 
järgmises peatükis.

Missugune on 2023. aasta Jänes?
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Kirjastus Varrak 
224 lk, pehme köide 
160 × 215 mm
KOOD 56593

KLUBIRAAMAT

KLUBIHIND

19.90

TAVAHIND 

27.90

131Siret ja Janno Seeder E E S T I  O M A  F E N G  S H U I

6. PEATÜKK

Jäneseaasta bagua  
eluvaldkonnad ja kodu

Feng shui bagua (kaheksa eluvaldkonna) teooria aluseks on inimene, kes on 
looduse keskel, olles ise looduse ja universumi osa ning oma elutee looja, 
käivitaja ja tasakaalustaja. Austades iseennast ning kõiki teisi elus- ja eluta 
olendeid, saavutab inimene oma elus edu ja harmoonia. Bagua tsoonide 
täpsem kirjeldus ja õpetus, kuidas oma kodu bagua tsoonideks jagada, on 
järgmises peatükis.

Hiina kalendri järgi algab 22. jaanuaril uutest 
energiatest tulvil YIN VESIJÄNESE aasta, 

mida tasub Idamaade tava järgi austusega 
vastu võtta. 

Jänes kutsub vaatama endasse. „Tule ja mõõgaga” võitlemise 
aasta on möödas. See aasta ei ole võitude nautimise aasta, 

vaid töö tegemise, pingutamise, järjepidevuse aasta. Ära hala, 
vaid tegutse. Ära vingu, vaid leia lahendusi. Ära räägi, vaid 

pane tähele. Õnnelik ja edukas on see, kes suudab kannatlik 
olla ning sobiva hetke ära oodata. Tee iga päev oma rutiinseid 
harjutusi või tegevusi ja rahusta oma meel. Selline käitumine 

viib meid meie elu tõeliste väärtusteni.
Et uus aasta meile häid ja turvalisi võimalusi looks, võtame 

uue aasta vastu kõrgendatud ühisenergias. 

HIINA UUSAASTA TÄHISTAMINE TOIMUB:
PÄRNUS 

18. jaanuaril kl 17.30
Pärnu keskraamatukogus

TALLINNAS
21. jaanuaril kl 13.00 ja

24. jaanuaril kl 17.30
Kadaka konverentsikeskuses Kadaka tee 4

RAKVERES
23. jaanuaril kl 18.00

Rakvere eragümnaasiumis Tööstuse 12
VILJANDIS

25. jaanuaril kl 18.00
Grand Hotel Viljandis

TARTUS
28. jaanuar kl 13.00

Raatuse koolis Raatuse 88 A

Kohtade arv on piiratud! Kindlasti on vajalik registreerumine. 
Registreeru https://www.seeder.ee/sundmus/ 
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Tüved on 10-päevased ajatsüklid ehk tänapäeva mõistes nädalad, mis on 
omakorda seotud 5 stiihia yin ja yang energiate väljendumisega (yang Maa, 
yin Maa, yang Metall, yin Metall, yang Vesi, yin Vesi, yang Puu, yin Puu, yang 
Tuli, yin Tuli). Harud on seotud 12 loomamärgiga. Omavahel kombineerituna 
annavad tüved ja harud kokku 60 erinevat hieroglüüfipaari ja seda süsteemi 
on kasutatud rohkem kui 4000 aastat. 

Arvutuste tulemusena saab inimese sünnihetke energiana välja arvutada 
neli positsiooni: aasta-, kuu-, tunni- ja päevamärgi.

Vaatame 12 looma üldiseloomustusi:

Jäneseaasta bagua
eluvaldkonnad ja kodu
Feng shui bagua (kaheksa eluvaldkonna) teooria aluseks on 
inimene, kes on looduse keskel, olles ise looduse ja universumi 
osa ning oma elutee looja, käivitaja ja tasakaalustaja. Austades 
iseennast ning kõiki teisi elus- ja eluta olendeid, saavutab 
inimene oma elus edu ja harmoonia. Bagua tsoonide täpsem 
kirjeldus ja õpetus, kuidas oma kodu bagua tsoonideks jagada, 
on järgmises peatükis. Bagua tsoonide teooria õpetab inimest 
mõistma iseennast ja antud hetke või näiteks analüüsitava 
aasta energiaid. Tänapäeva lihtsustatud feng shui kasutab 
bagua’s ainult kodu, mõnikord ka aeda, ja pöörab vähe 
tähelepanu inimesele, kes selles kodus elab. Kodu, ettevõtte, 
suhte, laste, tervise ja muud energiad aktiveerib inimene ikkagi 
ise oma mõtete, tunnete, suhtumise, valikute ja käitumisega, 
mis omakorda loob tema saatuse.
 Kuna energiate olemus muutub igas hetkes, loomulikult ka 
igal aastal, siis vaatab arukas inimene, missuguseid võimalusi, 
aga ka ohtusid uus aasta pakub ja – mis peamine – vaatab, 
kuidas kodu kaudu ohtusid minimeerida, võimalusi rohken-
dada ja oma eesmärke aktiveerida. Ainult aasta energiad ja 
nende olemus ei mõjuta meie saatust täielikult, vaid seavad 
inimesele piirid ja oma teel olles saab inimene teekonna kulgu 
ise kohendada. Seega on bagua energiate kasutamine üks 
oluline feng shui abivahend, mis pakub üht väga võimast ja – 
mis peamine – tuhandeid aastaid kontrollitud ja toiminud 
süsteemi. Niisiis tasub näha iseennast kui tervikpilti ja vaadata 
oma hetkeseisu läbi kaheksa eluvaldkonna ehk läbi kaheksa 
bagua tsooni (vt 7. peatükki). Kuna iseennast näha pole alati 
lihtne, siis võtame appi oma välise mina ehk kodu kui meid 
enim mõjutava koha, sest viibime siin ju ööpäevast kõige enam. 
Bagua tsoonide tasakaalustamine ja aktiveerimine aitab 
vähendada takistusi, millega kaasnevad probleemid elus, ja 
panna soovitud eluvaldkond enda heaks maksimaalselt tööle.
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Foto: Maria Östlin

NARTSISSISTID MINU ÜMBER
Kuidas toime tulla enesearmastajatega
Thomas Erikson
KAS SINA OLEDKI SUURIM, PARIM JA ILUSAIM?
Kas oled kohanud inimesi, kes aina iseendast vatravad? Nad kuulutavad, 
et teavad kõike ja oskavad kõike, nad on näinud kõike ja teinud kõike. 
Nad peavad end teistest paremaks, ilusamaks ja edukamaks. Täpselt. 
Just selliseid inimesi ma silmas peangi. 
 Igapäevane nartsissism paistab aina levivat. Kas oleme jõudnud 
piirini, kus enesekesksust on saanud liiga palju? Kui kaugele saab asi veel 
minna, enne kui keegi pidurit tõmbab? See raamat pakub tööriistu, mis 
aitavad sul egoistide keskel ellu jääda. 
 Thomas Erikson kirjeldab inimkäitumist humoorikalt ja tabavalt. 
Tema teostest on saanud üleilmsed menukid. Seekord on ta ette võtnud 
äärmusliku enesekesksuse. „Nartsissistid minu ümber” aitab sul 
märgata hoiatussignaale, et vältida seda salakavalat lõksu. 

THOMAS ERIKSON on lektor, kommunikatsioonispetsialist ja edukas 
kirjanik. Varem on tema sulest ilmunud „Idioodid minu ümber”, 
„Psühhopaadid minu ümber” ja „Tagasilöögid minu ümber”, need 
raamatud on ka eesti keelde tõlgitud.
 Bestsellerite kirjutamise kõrval aitab ta eri tüüpi organisatsioonides 
parandada efektiivset suhtlust.

Kirjastus Varrak 
Rootsi keelest tõlkinud Liisa Koppelmaa 
304 lk, pehme köide, 145 × 205 mm
KOOD 56708

KLUBI SOOVTAB

KLUBIHIND

23.90

TAVAHIND 

29.90

SISUKORD

ESIMENE OSA. NARTSISSISM: SISSEJUHATUS
1. Mis on nartsissism? 
2. Kui oled teistest natuke erilisem
3. Sünge kolmik 
4. Kas on normaalne kogu aeg iseenda peale 

mõelda? 
5. Saa tuttavaks Lindaga

TEINE OSA. NARTSISSISM: RISTI JA PÕIKI 
6. Põhjalik pilk keerukasse hinge
7. Keeruline suhe iseendaga
8. Tunded ja nartsissistid – võimalik 

kombinatsioon? 
9. Nartsissistide salajane dialekt 
10. Kas kerge nartsissism on üldse mingi 

probleem? 
11. Manipulatsioon
12. Kes on nartsissisti ohvrid? 
13. Kuidas saab inimesest nartsissist?
14. Nartsissistiks olemise väljakutsed

KOLMAS OSA. KUIDAS NARTSISSISTIGA TOIME 
TULLA

15. Kui nartsissistiks on lähedane inimene 
16. Kuidas nartsissistist vabaneda
17. Täielik õpetus, kuidas nartsissistist lõplikult 

vabaneda

18. Kas võid hakata oma rõhujast puudust tundma? 
19. Linda, teine osa – käitumise analüüs 

NELJAS OSA. NARTSISSISTLIK KULTUUR 
20. Kui probleem ei puuduta ainult üksikisikut 
21. Kuidas väljendub nartsissistlik kultuur 
22. Pilk tahavaatepeeglisse – sõna otseses mõttes 
23. Agressiivsus ja kollektiivne nartsissism 
24. Kuidas me õigupoolest sellesse olukorda sattusime? 
25. Enesehinnang – nii või naa? 
26. Kuidas mõjutasid seitsmekümnendad meie vanemaid? 
27. Test: kas oled nartsissist?
28. Sina ja sinu roll positiivse vastujõuna 
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ILUKIRJANDUS

    

JA NÜÜD OLED SA TAGASI
Jill Mansell
Saladused hakkavad ilmsiks tulema ja elu pöördub pea peale …
Ühel muinasjutulisel talvisel Veneetsia-reisil leiab Didi Laing oma esimese 
armastuse. Väikeses Cotswoldsi linnas areneb Shay Masoni ja Didi noor armastus 
edasi, kuni juhtub midagi, mis heidab Shayle inimeste silmis varju ja noormees 
kaob.
 Kolmteist aastat hiljem on Didi eluga rahul. Ta armastab oma tööd ja 
valmistub peagi abielluma, kui Shay ilmub nagu välk selgest taevast Cotswoldsi 
tagasi, et täita surmahaige isa soov. Shay naasmine käivitab linnakeses 
sündmused, mis puudutavad kõiki elanikke, sest naabrite lood ja saladused 
on vastastikku tihedamalt läbi põimunud, kui keegi arvata oskaks. Väikelinna 
kuulujutuveskid jahvatavad ning üks üllatav avastus järgneb teisele.
 „Raamat, mis toob näole naeratuse ja muudab päeva rõõmsaks.” –  
Fresh Fiction

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Krista Suits 
Sari „Varraku ajaviiteromaan” 
344 lk, kõva köide, 145 × 203 mm

KOOD 55954

VAIKSED HÄÄLED
Vera Stanhope’i sarja neljas romaan
Ann Cleeves
Detektiivinspektor Vera Stanhope’i mõistus on nõtke ja väle, paraku tema keha 
kohta seda päris hästi öelda ei saa. Arst teatab Verale, et ülekaal tapab ta ja et aeg 
teha põhjalikke muudatusi senises elustiilis on ammu käes. Vera surubki hambad 
risti ja hakkab terviseklubis ujumas käima. Ühel hommikul basseinist tulles peatub 
ta kadetsev pilk leiliruumis pealtnäha täiesti lõõgastunult istuval pikkade jalgadega 
saledal naisel … kuni ta auru hõrenedes taipab, et naine on surnud. Surnuks 
kägistatud.
 Tapetud sotsiaaltöötaja Jenny Lister on olnud seotud ühe varasema 
surmajuhtumiga. Hakkab hargnema üllatavate pöörete ja põnevate tegelastega 
lugu. Pahategija paljastamiseni viiv juurdlus toetub nii tänapäeva teaduse 
saavutustele kui ka vanamoodsale küsitlemiskunstile. Lisaks kõigele muule avatakse 
raamatus ka meie ammuse tuttava inspektori enda siseilma uusi tahke.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Peeter Villmann 
344 lk, pehme köide, 130 × 210 mm

KOOD 56241

TAVAHIND 
29.90

KLUBIHIND

23.90

TRISTRAM SHANDY ELU JA ARVAMUSED
Laurence Sterne
„Tristram Shandy elu ja arvamused” on maailma romaaniklassikasse kuuluv  
18. sajandi satiiriline romaan. Lugu aga algab küll koguni mitte peategelase sünni, 
vaid sigitamisega, kuid kaldub ja põikab siis järjest enam kõrvale. Autor põimib 
loosse kõrvalepõigetena arutlusi, teisi lugusid ja seiku sageli seoses hoopis Tristramit 
ümbritsevate inimestega. Sterne’i jutustamismaneer on heatahtlikult pilklik, lopsakalt 
humoorikas ja inimlikesse veidrustesse sooja mõistmisega suhtuv. Sterne on oma 
suurte kirjanduslike eeskujudena nimetanud Rabelais’d ja Cervantest ning viitab sageli 
Shakespeare’ile, Locke’ile, Montaigne’ile jt. „Tristram Shandy elu ja arvamused” on eri 
aegadel pälvinud kõrge hinnangu paljudelt autoritelt, nagu näiteks Denis Diderot,  
J. W. Goethe, Friedrich Nietzsche, James Joyce, Italo Calvino, Salman Rushdie, Orhan 
Pamuk jpt.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Kersti Unt 
Sari „Hieronymus” 
752 lk, kõva köide, 145 × 210 mm

KOOD 56531

TAVAHIND 
31.90

KLUBIHIND

25.90

TAVAHIND 
27.90

KLUBIHIND

21.90
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KLUBI SOOVITAB 

TINTMUST SÜDA
Kuues romaan detektiiv Cormoran Strike’i sarjast
Robert Galbraith
Cormoran Strike’i ja Robin Ellacotti detektiivibüroosse tuleb korratu 
välimusega noor naine ja palub Robini abi – selgub, et naine on Edie 
Ledwell, populaarse joonissarja „Tintmust süda” autor, ja teda on hakanud 
internetis ahistama salapärane tegelane, kes nimetab ennast Anoomiks.
 Kuna büroo ägab juba niigi töökoorma all ja internetiuurimised 
pole nende eriala, soovitab Robin naisel mujalt abi otsida ja unustab 
vahejuhtumi, kuni loeb mõne päeva pärast uudistest, et Edie on tapetud 
selsamal surnuaial, kus toimub ka joonissarja tegevus.
 Robin ja Strike kistakse järjekordsesse keerulisse uurimisse, jõhkrasse 
mängu, kus vastane on näo ja kehata, kuid tundub kõikvõimas ja 
kõiketeadev – päriselu põimub virtuaalmaailmaga ja tuleb välja, et ohud 
on vägagi reaalsed.

ROBERT GALBRAITH on Harry Potteri lugude sarja autori J.K. Rowlingu 
pseudonüüm. Detektiiv Cormoran Strike’ist jutustava sarja viis eelmist 
romaani „Käo kukkumine”, „Siidiuss”, „Kus on kurja kodu”, „Surmav 
valge” ja „Vere sund” jõudsid kõik menukite edetabelite tippu ning 
raamatute põhjal on tehtud ka populaarne teleseriaal „Strike”.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Allan Eichenbaum 
1024 lk, kõva köide, 150 × 225 mm
KOOD 56555

KLUBIHIND

33.90

TAVAHIND 
41.90

SIIDIUSS
Teine romaan detektiiv 
Cormoran Strike´i sarjast
Robert Galbraith

Kui kirjanik Owen Quine 
jääb pikemaks ajaks kadu-
nuks, pöördub tema abikaasa 
Cormoran Strike’i poole. Saab 
üha selgemaks, et Quine’i 
kadumise lugu on keerulisem, 
kui abikaasa esialgu arvas. 
Kirjanik on äsja lõpetanud uue 
romaani, milles ta kirjeldab 
äärmiselt pahatahtlikult pea-
aegu kõiki, keda ta tunneb. 

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Tõnis Värnik 
496 lk, kõva köide 
145 × 203 mm
KOOD 34003

KUS ON KURJA KODU
Kolmas romaan detektiiv 
Cormoran Strike´i sarjast
Robert Galbraith

Robin Ellacott avastab talle 
saadetud pakist maha lõigatud 
naisejala. Strike’ile tuleb 
minevikust meelde neli ini-
mest, kes võiksid süüdlastena 
kõne alla tulla. Kuratlikult 
nutikas mõrvamüsteerium 
üllatab lugejat korduvalt. 
Samas on see ka inimlikult 
haarav lugu, mis paneb kaasa 
elama kahele sümpaatsele 
peategelasele. 

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Anne Kahk  
536 lk, kõva köide 
145 × 203 mm
KOOD 39091

SURMAV VALGE
Neljas romaan detektiiv 
Cormoran Strike´i sarjast
Robert Galbraith

Eradetektiiv Cormoran Strike’i 
büroosse tuleb kasimata 
noormees Billy, kes usub, et 
nägi lapsepõlves pealt koletut 
kuritegu. Õige varsti vajab 
büroo teeneid üks tuntud 
poliitik ning Strike ja büroo 
kaasosanik Robin Ellacott 
hakkavad tegelema välja-
pressimisjuhtumiga, millel on 
ootamatu seos Billy looga. 

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Allan Eichenbaum 
592 lk, kõva köide 
150 × 225 mm
KOOD 46617

VERE SUND
Viies romaan detektiiv 
Cormoran Strike´i sarjast
Robert Galbraith

Cormoran Strike´i poole pöör-
dub naine, kes palub talt abi 
oma ema leidmiseks – aastal 
1974 astus noor naisarst oma 
töökoha uksest välja ning 
kadus jäljetult. Vana juhtumit 
uurima asudes tuleb päeva-
valgele sasipundar, kuhu on 
segatud okultism, psühho-
paadist sarimõrvar ja tunnis-
tajad, keda ei saa usaldada. 

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Allan Eichenbaum 
832 lk, kõva köide 
150 × 225 mm
KOOD 51864

KLUBIHIND

9.90

TAVAHIND 
19.90

KLUBIHIND

9.90

TAVAHIND 
22.90

KLUBIHIND

9.90

TAVAHIND 
24.90

KLUBIHIND

9.90

TAVAHIND 
32.90
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Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Triin Laidoner 
32 lk, pehme köide, 218 × 250 mm

KOOD 56685

LASTELE

Tärniga tähistatud raamatuid saad tellida klienditeeninduse kaudu ja kodulehelt www.serk.ee. 

Erik on 11-aastane poiss, keda ei häiri mitte miski, sest tal on kivist 
süda. Talle ei lähe korda, et vanematel pole tema jaoks aega ja et 
tal pole sõpru. Aga kui ta elu päevapealt muutub ja nad uhkesse 
tondilossi meenutavasse majja kolivad, tunneb Erik, et tedagi 
võib miski häirida. Näiteks oma kummalise isaga samas majas 
elav Maria, kes on otsustanud Eriku pere sealt välja ajada.
Kui poiss kuuleb, et tüdrukul on selleks salaplaan välja mõeldud, 
lööb Erik vaenlasega kampa – tema ei unista muust kui vanasse 
paneelikasse tagasi kolimisest. Koos võtavad lapsed ette ohtliku 
merereisi ja leiavad end salapärasest maailmast, mis õõtsub 
needuste taktis ja kubiseb piraatidest.
 Raamat põhineb Livia Ulmani ja Andris Feldmanise 
samanimelise lastefilmi stsenaariumil.

ERIK 
KIVISÜDA*
Andris Feldmanis, 
Livia Ulman
Kirjastus Postimees 
Illustreerinud  
Eili Lepik-Kannelmäe 
320 lk, kõva köide 
140 × 214 mm

KOOD 712207
TAVAHIND 
22.90

KLUBIHIND

19.90

Harry peab taas veetma suvevaheaja Dursleyde
juures. Tal on aga küllalt mõtlemisainet: armastatud
ristiisa Sirius Blacki surm, hirmuäratav põgenemine
surmasööjate eest võlukunstiministeeriumis ning
professor Dumbledore’i ja Lord Voldemorti pingeline
kahevõitlus, mille tunnistajaks ta oli. Nüüd ootab ta oma
magamistoas Dursleyde majas närviliselt koolidirektori
külaskäiku. Harry ei oska aimata, miks peaks Dumbledore
tahtma talle külla tulla ja kuidas reageerivad Dursleyd 
tema äkilisele ilmumisele nende koju …
 Raamatut kaunistab Harry Potteri raamatusarja
kaanekujunduse konkursi võidutöö Hanna Särekannolt. 
Konkursi eesmärgiks oli luua raamatusarjale uued 
kodumaised kujundused.

HARRY 
POTTER 
JA SEGA-
VERELINE 
PRINTS
J.K. Rowling
Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Kaisa Kaer  
ja Krista Kaer 
544 lk, kõva köide 
145 × 203 mm

KOOD 56319

TAVAHIND 
26.90

KLUBIHIND

21.90

EI! ÜTLES JÄNES
Marjoke Henrichs 
Jänes tahab teha seda, mis tal on hetkel käsil, ega taha kedagi 
teist kuulda võtta.
 Seda hetkeni, kui Ema teeb ettepaneku, millele on võimatu 
vastu panna.
 Selles sarmikas pildiraamatus võidavad kõik.

KLUBIHIND

13.90

TAVAHIND 
16.90
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LASTE SEKSUAALKASVATUS
Käsiraamat vanematele
Raisa Cacciatore
Kuidas rääkida lapsele seksuaalsusest? Mida peaks rääkima isegi siis, kui laps ei küsi? 
Kuidas kaitsta lapsi meedia mõjutuste eest?
Tuntud Soome lastepsühhiaater ja arst Raisa Cacciatore annab vanematele sellel 
delikaatsel teemal praktilist nõu, käsitledes erinevaid teemasid alates väikelapse 
küsimustest kuni puberteediealiste probleemideni. Seks ei kuulu lapsepõlve, kuid 
seksuaalne areng on loomulik osa täiskasvanuks saamisel. Samas on tähtis tundma 
õppida oma tundeid ning austada enda ja teiste puutumatust.

RAISA CACCIATORE on lastepsühhiaater, noortearst ja lektor. Tema loengud ja 
raamatud on Soomes väga hinnatud. Ta on kirjutanud mitu raamatut lapsevanemaks 
olemisest ning laste ja noorte seksuaalkasvatusest. Eesti keeles on muu hulgas 
ilmunud „Poisist meheks kasvamine” (2011, Varrak), „Jonn, tahe,  
enesehinnang” (2021, Varrak), „Päästke poisid“ (2021, Varrak).

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Tõnu Ülemaante 
400 lk, kõva köide, 168 x 240 mm
KOOD 56487

MITMESUGUST

Tärniga tähistatud raamatuid saad tellida klienditeeninduse kaudu ja kodulehelt www.serk.ee.
Need ei ole saadaval klubi teeninduspunktides.

PÕGENEMINE ÜLE 
SOOME LAHE* 
Inimeste salavedu Eestist 
Soome 1940–1944
Eero Haapanen
Teise maailmasõja ajal põgenes 
Nõukogude ja Saksa okupatsiooni 
jalust Eestist Soome tuhandeid 
inimesi. Ohtlikke öiseid paadi-
reise üle Soome lahe korraldasid 
enamasti endised salapiirituse 
vedajad. Nüüd kasutati sedasama 
randlaste võrgustikku. Soome 
poolel püüti kõik saabujad kind-
latesse vastuvõtupunktidesse 
koguda ja arvele võtta. Põgenike 
ülekuulamisprotokollides on 
kirjas erakordseid, vahel lausa 
uskumatuid lugusid.

Kirjastus Argo 
Tõlkinud Elle Vaht 
288 lk, kõva köide, 150 × 215 mm
KOOD 704189

EESTI LOODUS*
Tõnu Õnnepalu
„Eesti loodus” on matk mööda 
mu elu tuttavaid ja armsaid 
paiku. Mõni neist on koduks 
olnud päriselt, mõni vaid unis-
tustes. Aga kus sa ka ei elaks 
– maal, metsas, mere ääres või 
fantaasiates –, igal pool elab su 
kõrval veel olendeid. Igal pool 
on omad taevad ja tuuled. Ja 
omad hääled. Kõigepealt olidki 
hääled, hääl: samanimeline 
saatesari Klassikaraadios. Kirju-
tasin neid raadiolugusid edasi 
ja lisaks otsisin jutule pildid 
juurde.

Tõnu Õnnepalu

Kirjastus Paradiis 
216 lk, kõva köide, 130 × 190 mm
KOOD 979075

LAHING HISPAANIA 
PÄRAST*
Hispaania kodusõda  
1936-1939
Antony Beevor
Hispaania kodusõda, mille 
puhkemisest on möödunud 
pea 90 aastat, on jäänud üheks 
kirglikumalt vaieldud konfliktis 
lähiajaloos. Selles nähakse Teise 
maailmasõja otsest eelmängu 
ning spekuleeritakse sellega, 
et vasakpoolsete võidu korral 
poleks fašism Euroopas levi-
nudki. Seda on peetud ka külma 
sõja varajaseks eelmänguks. See 
rohkete kaartide ja illustratsioo-
nidega varustatud raamat kaar-
distab põhjalikult sõja käigu.

Kirjastus Tänapäev 
Tõlkinud Ivar-Anton Karros 
616 lk, kõva köide, 168 × 240 mm
KOOD 173404

REBASETUND*
Fred Jüssi
Kaante vahel on kohtumised meie 
metsloomadega, nii suurte kui 
ka kõige pisematega. On fakte, 
on mõtisklusi ja reportaažlikke 
koomilisi olukorrakirjeldusi otse 
metsarajal, teisisõnu: on Fred 
Jüssi oma tuntud ja armastatud 
headuses. Aastakümned 
tagasi ilmunud raamatu teksti 
on kaasajastatud, lisatud 
tänapäevane andmestik Eesti 
metsas toimuva kohta. Värvilised 
loomafotod on loodusfotograaf 
Remo Savisaarelt.

Kirjastus Petrone Print 
224 lk, pehme köide 
130 × 190 mm
KOOD 678466

KLUBIHIND

19.90

TAVAHIND 
22.90

KLUBIHIND

24.90

TAVAHIND 
28.90

KLUBIHIND

39.90

TAVAHIND 
44.90

KLUBIHIND

19.90

TAVAHIND 
22.90

KLUBIHIND

24.90

TAVAHIND 
30.90



13SUUR EESTI RAAMATUKLUBISelle lk raamatuid saad tellida klienditeeninduse kaudu ja kodulehelt www.serk.ee. 

MITMESUGUST

TESLA
Tema tähelepanuväärne  
ja rahutu elu
Marko Perko ja  
Stephen M. Stahl
Tesla hämmastav lugu räägib 
uue ajastu jumalast. Ta taltsutab 
salapärase jõu, mida nimetatakse 
„elektriks”; ta pimestab maailma 
lõputute leiutiste ja avastustega, 
rajab teaduses uusi teeradasid. 
Kuulsad näitlejannad ja laulja-
tarid anuvad tema tähelepanu, 
samas kui mõjuvõimsad mehed 
tahavad olla tema sõbrad. Ent 
kogu selle aja vältel jääb ta ene-
sele truuks, võideldes samaaeg-
selt bipolaarse häire keeruliste 
tagajärgedega. 

Kirjastus Helios 
Tõlkinud Kaido Kangur 
432 lk, kõva köide 
148 × 210 mm
KOOD 711002

AASTAGA HAIGUSTEST 
PRIIKS 
Tervenduskalender 2023
Kaheksateistkümnendat aas-
tat ilmuv tervendus kalender 
tugineb kuu astroloogiale, 
Tervenduskalendri abil saate 
järge pidada ka sellel, kuidas 
vanarahvas jagas kuutsükli 
kuueks: kolmeks kõvaks ja kol-
meks pehmeks viiepäevaseks 
ajaks. Ühtlasi on tervendus-
kalender rahvameditsiini 
retseptide kogu, mis sisaldab 
hulganisti lühidalt kirja pandud 
tervenemislugusid. Loodeta-
vasti annavad need lugejatele 
ideid, kuidas ennast ise aidata.

Kirjastus Hiiler 
152 lk, pehme köide 
146 × 205 mm
KOOD 4780670

MA TAHAN 
MA SUUDAN 
MA VÕIN
Kristi Ojasaare lugu
Mauri Dorbek
MAURI DORBEK: Ma ei ole 
kirjanik ega pea ennast 
loomeinimeseks. Kogu see lugu 
sai kirja pandud sellepärast, 
et mul oli valus. Terapeut, 
kelle juures käisin, soovitas 
endast kõik välja kirjutada. 
Oma kõige madalamas punktis 
istusin arvuti taha ja hakkasin 
kirjutama. See kõik on tulnud 
otse valuallikast. Ehe ja aus! 
Võib-olla ehk liigagi, vabandan 
selle eest juba ette. Äkki keegi 
leiab siit abi, kasvõi üks inimene.

Kirjastus Jes 
296 lk, pehme köide 
148 × 210 mm
KOOD 981016

SÕBRA RISTSÕNAD NR 3

„Sõbra Ristsõnad” on mahukas 
ristsõnakogumik, mille igas 
numbris on fookuses mõni Nuti 
Grupi armastatud autor ning 
temalt pärineb ka suur osa rist-
sõnu. Seekordne number on „Jüri 
Piirisilla eri”. „Sõbra Ristsõnade” 
autoriteks on Rainer Lainemäe, 
Urve Sõmer, Adolf Mardikas ehk 
Villu Tamme, Viljar Kimmel, GH 
Press, Jüri Piirisild, Kristo Piiroja, 
Rister Ruut, Ruudi Täht, Mai Raet 
jpt.

Kirjastus Nuti Grupp  
100 lk, pehme köide 
210 × 297 mm
KOOD 781111

KLUBIHIND

7.90

TAVAHIND 
9.50

KLUBIHIND

24.90

TAVAHIND 
27.90

KLUBIHIND

19.90

TAVAHIND 
22.90

KLUBIHIND

6.90

TAVAHIND 
7.90

SINU UUS TASE 
NAISENA
Naine 2.0
Dali Karat
See raamat aitab sul liikuda 
järgmisele tasemele naisena. 
Naine 2.0 tunneb naisarhe-
tüüpe, nais- ja meesenergiaid, 
oskab lugeda oma keha märke, 
elab tsüklipõhiselt ning hoiab 
südame avatuna. See on raamat 
uue põlvkonna naise arhetüü-
pide käsitlusest ja kõigest sinna 
juurde kuuluvast. Dalí Karat teeb 
kursuseid, väljakutseid ja ret-
riite, õpetades õnnelik olemise 
kunsti, teadliku elustiili väge ja 
manifesteerimise saladusi.

Kirjastus Pegasus 
192 lk, kõva köide 
140 × 210 mm
KOOD 163948

MAARJAHEIN JA 
IMEVESI
Pärimuslikud naiste 
rituaalid Eestis
Reet Hiiemäe, Mare Kõiva
Meie esiemade elu oli tulvil 
rituaale. Need olid kombed, 
mida pärandati põlvest põlve 
ning need olid tihedalt seotud 
naise rolliga peres ja ühiskon-
nas. Folkloristidest autorid tut-
vustavad olulisemate eluetap-
pide juurde kuuluvaid kombeid, 
aastaringiga seotud tavasid, 
tervise-, kaitse- ja ilurituaale. Eel-
kõige tulevad raamatus jutuks 
siinmail naiste elu saatnud päri-
muslikud kombed, kuid autorid 
heidavad pilgu ka nüüdisaja 
naiste rituaalimaailma. 

Kirjastus Postimees 
520 lk, kõva köide, 140 × 210 mm
KOOD 712108

KLUBIHIND

18.90

TAVAHIND 
21.90

KLUBIHIND

29.90

TAVAHIND 
34.90
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KEHALE JA HINGELE
TOITUMISKOMPASS
Bas Kast
Psühholoogist ja bioloogist 
autor paljastab toitumismüüte 
ja kirjeldab sellise toitumise 
põhimõtteid, mis kaitseb meid 
vananemise eest ja pikendab 
meie elu. Tema soovituste 
aluseks on ulatuslik ülevaade 
tuhandetest moodsa medit-
siini, ainevahetuse- ja vanadus-
teaduse toitumisuuringutest.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Õie Ristioja 
280 lk, kõva köide, 135 × 205 mm

KOOD 47300

BEEBIMASSAAŽ
Peter Walker
See raamat aitab teil oman-
dada massaaži põhivõtted 
ja õppida beebit rahustama. 
Saate teada, kuidas paran-
dada beebi lihaskoordinat-
siooni ja painduvust, luua 
beebiga lähedane side ning 
õppida tervistava puudutuse 
võtteid leevendamaks lapse-
põlve tavalisemaid vaevusi.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Tiina Voolaid 
96 lk, pehme köide 
170 × 248 mm

KOOD 47607

TAGASILÖÖGID  
MINU ÜMBER
Nii muudad lüüasaamised 
eduks
Thomas Erikson
See veidi depressiivse pealkirjaga 
raamat ei räägi tegelikult tagasi-
löökidest, vaid hoopis sellest, 
kuidas kogetud tagasilöögid 
enda kasuks pöörata ja edu saa-
vutada. Eesmärk on näidata, et 
elu on nagu on, ja tähtis on see, 
mida sellega pihta hakata, mitte 
see, mis ümberringi toimub.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Heidi Saar 
320 lk, pehme köide, 145 × 205 mm

KOOD 53240

EROOTILINE 
INTELLIGENTSUS
Esther Perel
Raamatus tuleb juttu erootikast 
ja seksi poeetikast, erootilise iha 
olemusest ja sellega kaasneva-
test dilemmadest. On keeruline 
äratada põnevust, ootusärevust 
ja iha samas suhtes, kust otsime 
ka turvalisust ja stabiilsust. Samas 
pole see ka võimatu. Autor kutsub 
üles mõtlema, kuidas segada 
turvalisuse hulka riske, tuttavliku 
hulka salapära.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Mirjam Parve 
280 lk, kõva köide, 130 × 200 mm

KOOD 51116

VÄIKE RAAMAT 
SUUREST 
KAALULANGETAMISEST
Bernadette Fisers
Meigikunstnikust autor oli oma 
töös edukas, kuid ei tulnud 
toime oma kehaga, jõudes 128 
kiloni. Ise katsetades ja model-
lidest kaastöötajate kogemusi 
uurides pani ta kokku meetodi, 
mille abil kaotas 30 nädalaga 
30 kilo. See on täiesti lollikindel 
viis kaalus alla võtta ja soovitud 
kaalus ka püsida.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Tiiu Kraut 
136 lk, pehme köide, 140 × 180 mm

KOOD 41865

JONN, TAHE, 
ENESEHINNANG
Erja Korteniemi-Poikela,  
Raisa Cacciatore
Kas lapsevanem saab olla 
tunnustav ja kiita heaks, kui 
laps muudkui karjub ja nõuab 
oma tahtmist? See raamat 
pakub uusi, last tunnustavaid 
agressiivsusega toimetuleku 
meetodeid, mis tugevdavad 
lapse enesehinnangut ning 
parandavad oskusi, mida on 
vaja, et elada arukast mõtlemi-
sest juhitud elu.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Toomas Tallo 
248 lk, kõva köide, 130 × 200 mm

KOOD 51123

KRISTALLRAVI
Raamat ja kaardid
Tilly Lister
Kaunist komplektist leiab juhi-
sed, kuidas kasutada kristallide 
energiat oma võimete, suhete ja 
tuleviku arendamiseks, kuidas igi-
vanu rituaale ja ennustus tehnikaid 
kasutades iseennast paremini 
mõista ja tervendada. 36 kristal-
liga kaarti, mida saab kasutada 
ennustamisel ja visualiseerimisel.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Marju Algvere 
96 lk, kõva köide, 150 × 200 mm

KOOD 36649

KLUBIHIND

6.90

TAVAHIND 
18.90

KLUBIHIND

6.90

TAVAHIND 
21.90

KLUBIHIND

9.90

TAVAHIND 
25.90

KLUBIHIND

8.90

TAVAHIND 
23.90

KLUBIHIND

9.90

TAVAHIND 
23.90

EMOTSIONAALNE 
INTELLIGENTSUS
Daniel Goleman
Senise intellekti imetlemise 
kõrvale on võimsalt kerkinud 
teadmine, et sageli on kõige 
tähtsamad näiliselt ratsio-
naalsed otsused emotsiooni-
dest juhitud kiire mõtlemise 
tulemused, nii et just olukorra 
emotsionaalse tähenduse 
mõistmine võib olla lahen-
duse otsimise ja vigade välti-
mise otsustav tegur.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Tiia Kõnnusaar 
424 lk, kõva köide, 145 × 203 mm

KOOD 32818

KLUBIHIND

7.90

TAVAHIND 
16.90

KLUBIHIND

3.90

TAVAHIND 
14.90

KLUBIHIND

8.90

TAVAHIND 
23.90
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➊ Suure Eesti Raamatuklubi liikmed saavad posti teel tasuta 
Klubiajakirja, milles olevad pakkumised kehtivad kuu lõikes. 

➋ Klubiraamat. Igas kuus on valitud Klubiraamatuks värskelt 
ilmunud tarbe- või ilukirjandusteos, mida Klubiajakirjas põhjaliku-
malt tutvustatakse ja mis on jaehinnast vähemalt 30% soodsam.  
Iga Klubiraamatu ost annab ühe Boonuspunkti ja vabastab  
paki Postikulust, kui tellid selle pakiautomaati.

➌ Kui Sa Klubiraamatut jooksval kuul ei soovi, tuleb sellest teada 
anda enne 22. kuupäeva. Oma loobumise saad vormistada 
järgmistes kanalites: 
•  Klubi kodulehel https://varrak.ee/raamatuklubi/ 

klubiraamatust-arautlemine/
◗  Telefonil 6460218, E-R 09.00-17.00
• E-kirjaga aadressil raamatuklubi@serk.ee lisades kindlasti  

oma nime, klubiliikme numbri või telefoni
•  SMS-sõnumiga: numbrile 15977: SERK (tühik) klubiliikme number 

(tühik) klubiraamatu kood. SMSi hind on 0.19 eurot
•  Täites ja postitades Klubiajakirja tagakaanel oleva kupongi.

Loobumata jätmist käsitleme tellimusena ja Klubiraamat  
saadetakse välja.

➍ Boonuspunktid. Boonuspunkte saad kasutada rahana  
(1 boonus punkt = 1 euro, kuni 10 boonuspunkti tellimuse kohta). 
Boonus punktide kasutamise soovist tuleb teada anda kohe 
tellimust tehes.

➎ Postikulu. Pakiautomaati tellides on ilma postikuluta kõik pakid, 
milles sisaldub Klubiraamat ja kõik pakid, mille hind on vähemalt 
30 eurot. Muudel juhtudel on postikulu 2.90 eurot tellimuse kohta. 
Kulleriga tellides lisandub postikulu 4.99 eurot igal juhul, välja 
arvatud, kui tellimuse väärtus on vähemalt 30 eurot. 

➏ Tähtaegunud arved. Raamatuklubi jätab endale õiguse nõuda 
Klubiliikmelt arve tasumisega viivitamise korral viivist vastavalt 
Võlaõigusseadusele. 

➐ Tagastused. Saadetud paki väljavõtmata jätmine loetakse 
tagastuseks. Klubil on õigus esitada arveid tagastatud raamatute 
postikulu eest summas 5 eurot ühe tagastatud paki kohta.

➑ Kui oled andnud meile oma e-posti aadressi, informeerime  
Sind meili teel käesoleva kuu pakkumistest Raamatuklubis ja 
tuletame meelde Klubiraamatust äraütlemise tähtaega. Juhul,  
kui soovid e-kirjadest loobuda, saad seda teha e-kirja lõpus  
oleval meili-aadressil. 

Reeglite täielikku versiooni vaata  
www.varrak.ee/raamatuklubi/klubireeglid 

TALLINNAS: 
Rävala maja, Rävala pst 6
E–R 11.00–18.30 
Nõmme Raamat, Jaama 1
E–R 10.00–18.00 ja L 10.00–16.00

TARTUS:
Raamatukauplus  
Krisostomus  
Raekoja plats 11
E-R 10.00-18.00

RAAMATUKLUBI 
TEENINDUSPUNKTID:

KLUBIREEGLID

ÄRA  
UNUSTA!

Viimane  
äraütlemise päev on  

22. jaanuar

VALI LÄHETUSVIISIKS PAKIAUTOMAAT!
Pakiautomaati tellides on ilma postikuluta kõik pakid, 
milles sisaldub klubiraamat ja pakid väärtusega alates 
30 eurot.
 Muuda lähetusviis ise kodulehel või võta ühendust 
klienditeenindusega.
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KAISULOOMAKIRG
Amigurumi tehnikas 
heegeldamine
Mari-Liis Lille
Raamatust leiad 20 kaisulooma 
heegeldamise õpetused, mis 
ühendavad endas jaapanipärase 
amigurumi tehnika ja Euroopas 
armastatud kaisukarutradit-
siooni. Siin on midagi nii poistele 
kui tüdrukutele, beebidest kuni 
koolilasteni. Kas oskad näiteks 
arvata, kes võiks olla Sasipea 
Siim? Või Teele Taevamanna? 
Raamatu kaante vahele piiludes 
saad selle järele uurida. Rõõm-
sat heegeldamist ja mõnusat 
kaisutamist!

Kirjastus Varrak 
200 lk, kõva köide, 168 × 215 mm
KOOD 38896

 
ERIPAKKUMINE

KLUBIHIND

7.90

TAVAHIND 
20.90

TUBANE AIAPIDAMINE
Zia Allaway
Soovid ise aiasaadusi kasvatada, 
aga sul pole aeda? See raamat 
annab nõu, kuidas kasvatada 
kodus maitsvaid toidutaimi, mis 
on pealegi väga kenad. Suure-
pärased illustratsioonid ja lihtsad 
juhised on sulle heaks abimeheks, 
et kasvatada näiteks sidrunheina, 
ajatada küüslauguvõrseid või 
kasvatada söödavaid õisi. Kõik raa-
matus toodud stiilsed kujundused 
alates rippuvates purkides kas-
vavatest ürtidest kuni tassikoogi 
topsides uhkeldavate kressideni 
on ühteaegu maitsvad ja kaunid.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Malle Leht 
222 lk, kõva köide, 200 × 238 mm
KOOD 47362

KLUBIHIND

7.90

TAVAHIND 
23.90

Pakkumine 
kehtib, kuni 
raamatuid jätkub!  

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Juhan Habicht 
567 lk, pehme köide 
136 × 210 mm
KOOD 19079

KLUBIHIND

9.90

TAVAHIND 
24.90

ELLUJÄÄMISE KÄSIRAAMAT
Kuidas jääda ellu metsikus looduses, erinevates 
kliimavööndites, merel ja maal
John Wiseman
Käsiraamatus on juttu, kuidas jääda ellu metsikus looduses, 
erinevates kliimavööndites, merel ja maal. Raamatu autor teenis 
25 aastat Briti lennuväe eriteenistuses ning tema rahvusvaheliselt 
menukas raamat põhinebki selle eliitüksuse väljaõppemeetoditel.
      Raamatus käsitletakse teekonnale asuja jaoks elutähtsaid 
küsimusi: varustus, kliimaoludele vastav strateegia, toit, laagri 
püstitamine, orienteerumine, tervis ja esmaabi, päästmine ning 
toimetulek keemia- või looduskatastroofides. Hädavajalik ja 
haarav materjal nii harrastusmatkajatele, professionaalsetele 
sõjaväelastele kui ka koolituste läbiviijatele. Tänapäeva maailmas 
tegelikult igaühele.


