Mäng pakub naudingut, rõõmu, riske ja

“Kes kulbil algab, see lusigal
lobetab” lausub meie esivanemate

eduelamust. Riskide võtmine, põnevus

tarkus!

ja võidud loovad võimaluse argirutiini

võlu teeb pimedaks tõsiseiga suhtes,

leevendamiseks. Paljude jaoks on män

et jutt on küll mängimisest, kuid mitte

gimine ohutu meelelahutus, kuid män

mängurahast!

Mängimise kiusatus on suur!

gimisel on siiski ka varjupool.

Hasartmängude

mängimise

„Raha tuleb ja raha läheb”, ütleb
nii mõnigi küünik naeratust näole
manades ning arutledes, kas ja kuidas
„läinud raha” tagasi võita. Just võita,
sest tundub nii ebaõiglane olevat,
et „kellel on, sellele antakse juurde
ja kellel on vähe, sellelt võetakse
viimanegi!”

Mängima minnes pead arvestama kogu

“Mis sa kahjust kasu püüad”

mängupandud raha kaotamise või

(Eesti vanasõna)

malusega. Mõtle, kas ning kui suure

“Ainult see üks mäng veel …”, kuid ka

summa ulatuses oled valmis laskma

iga järgmine mäng on “viimane” ning

oma elu üle otsustada Juhusel või

õhtu venib pikaks ja nii mõnigi kord on

Fortuunal.

ühest mänguõhtust saanud öö!
Mängusõltuvuse riskitegurid on oma
olemuselt sarnased alkoholismile ja
ainesõltuvusele, kuid liiane mängimine
tekitab

eelkõige

sotsiaalset

psühholoogilist

sõltuvust.

Mängimist

ja
on

võrreldud hinge mõnuainega, millest
joobutakse ja mis tekitab erutust,
kuid

võõrutusnähtusid

loobumisel.

Mängusõltuvuse tõsidust ning tagajärgi
ei tasu alahinnata!

• Kui mängimine on saanud kõigest
muust olulisemaks;
• kui alustatud mängu on raske 		
peatada ja lõpetada;

Liiase mängimise tagajärjel kaotad raha,
võid sattuda võlgadesse, kaotada töö ja
kahjustada enda jaoks olulisi suhteid.
Kaasnev pinge, tühjusetunne ja mure

• kui raha ei jätku enam elamiseks;

tuleviku pärast on rasked taluda ka

• kui on tekkinud tunne, et mängi-		

ilma kaasneva mängimiseta. Ometi ei

miseta ei ole võimalik edasi elada;

ole probleeme mõtet varjata, need on

• kui mängust on saanud sund,

lahendamiseks!

siis on mängust saanud mängurlus!
• Millistes olukordades hakkad mängima?
• Mida saaksid nendes olukordades teha
mängimise asemel?
• Kuidas on Sul võimalik muuta oma
elukorraldust nii, et mängimisega
seotud mõtteid vähendada?

Jagatud mure on poole kergem!

Tõsi, muutuse saavutamine ei ole

Koos nõustajaga on võimalik selles

kerge, võib tekkida tahtmine käega

kaoses korda looma hakata. Saad

lüüa, kuid sõltuvusest vabanenuna

tagasi tõmbuda argitoimetustest

ja

elad täisväärtuslikumat elu. See on

–muredest, rahulikult järele mõelda

võitlemist väärt! Võita mängurlust

ning ka tulevikku planeerida.

on võimalik üksnes muutumisele
panuseid tõstes!

Kui Sul on tekkinud küsimused ja oled
mures oma mänguharjumuste pärast,
võta ühendust asjatundjaga.

Helista
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ning registreeru nõustaja
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MÜÜT: Ma olin võidule nii
Müüt: Kui ma mängimist

jätkan, siis õnn pöördub ja ma
võidan kaotatud raha tagasi.
Iga uue panustamise tulem us
on sõltumatu varasematest panustest.
See tähendab, et ka kümnenda
panuse järel on võidu ja kaotuse
võimalused täpselt samasugused, kui
esimesel panustamisel ja ajapikku:
mida enam riskid, seda enam kaotad!

lähedal, napilt kaotasin; ju siis
on võit kohe-kohe tulemas!

Mänguautomaadil mängides
ei saa olla võidule ei lähemal ega
kaugemal; niisamuti ei saa võit olla
n.ö. “veel ühe panuse” kaugusel.
Tuleviku võiduvõimalused ei ole seotud
ega mõjutatud varasematest panustest
või mängukogemusest. Kas tead,
et mänguautomaatides genereerib
programm numbreid lähtuvalt
juhuslikkusest? Selleks kasutatakse
Juhusliku Numbri Genereerija tarkvara
(Random Number Generator; RNG).
Vajutades MÄNGI (Play) nupule,
valib RNG juhusliku tulemuse

mikrosekundi jooksul enne rullikute
keerlemist. Nii on iga järgmise
mängu tulemus sõltumatu eelmisest
ning võiduvõimaluste hulk ei muutu
mängukordade arvust sõltuvalt.

MÜÜT: Kui ma mängin kor

raga rohkem kui ühel mänguau
tomaadil või mängulauas, on mu
võiduvõimalused suuremad!
Jah, see on tõsi, et enam
mängides on võiduvõimalused suure
mad, kuid samavõrra suurenevad ka
võimalused kaotamiseks. Ja ajapikku:
mida enam mängides riskid, seda
enam kaotad.

MÜÜT: Mul on oma kindel

mängustrateegia, mis viib
võidule: kindel numbrikombinatsioon, mida valida lotot
mängides; “õige ajastus” mänguautomaadil STOP nupu vajutamisel; kindel mänguautomaat,
mis annab võite alati rohkem kui
mõni teine, jne.
Enamuse õnnemängude ja
eelkõige loto- ning mänguautomaadil
mängimise tulemus on juhuslik: Sul
ei ole võimalik tulemust mõjutada ka
siis, kui seda väga soovid. Kas tead,
et erinevates mänguautomaatides on
väljamakstavate summade erinevus

olematu? Kõik mänguautomaadid
maksavad mängijale välja kokkuvõttes
vähem kui mängu oled pannud. Mängu
automaadil mängimine ei ole seotud
Sinu oskuste, teadmiste ega kogemus
tega mitte mingisugusel moel.

MÜÜT: Kui pokkerit män-

gides üks kindel kombinatsioon/
kaart kordub, tuleb panustada
sellele, sest tõenäoliselt kordub
see konbinatsioon uuesti.
52 kaardiga lauas on võima
lus 2,6 miljoniks “käeks”. Kuna iga
järgmine “käsi” on sõltumatu eel
misest, on kindla kaardi kordumine
niisama palju võimalik kui selle
mittekordumine.

MÜÜT: Mul on selline

tunne, et täna mul veab, see on
minu õnnepäev! Ma lihtsalt tean,
et täna ma võidan!
Meie lootused, soovid ja
vajadused ei mõjuta õnnemängude
juhuslikku tulemust. Kõikide mängu
automaatide mängutulemused on
juhuslikd; kuupäev, kellaaeg jms ei
mõjuta mängu tulemust.

MÜÜT: Ma tunnen mängu
automaatide “hingeelu” väga
hästi ja kui mitte kohe, siis
mõne aja pärast suudan leida
võimalused võitmiseks!

MÜÜT: Klubid, mängu

kohad, hotellid saavad mõjutada
mänguautomaadi väljamaksete %
ja summa suurust!
Kõik mängud ja mängu

Kindlasti on Sul varasemad

automaadid on kontrollitud lähtuvalt

mängukogemused. Ometi ei mõjuta

kehtivast Hasartmänguseadusest. See

Sinu teadmised järgmise mängu tul

tähendab, et iga mäng ja mänguau

emust! Mänguautomaadi tulemus on

tomaat tasub mängijale kindla %,

juhuslik – see tähendab, et teadmised

mida tuntakse nimetuse all Mängi

ja oskused ei anna paremat tulemust

jale tagasimaksmise. Nimetatud %

inimesel, kes on mänginud aastaid

on mängu programmeeritud ning kui

võrreldes inimesega, kes esmakordselt

mäng on masinasse installeritud, ei

mänguautomaadil mängib.

ole võimalik seda protsenti jooksvalt
muuta.

MÜÜT: Kohe, kui lõpetasin

mängimise ja masina taha asus
teine mängija, tuli suur võit! Ma
oleksin pidanud veidi kauem jätkama ja võit oleks olnud minu!
Iga järgmine numbrikombi

MÜÜT: “Julge hundi rind

on rasvane”! Kui ma piisavalt
kannatlik olen ja võtan piisavalt
suuri riske, tasub MÄNG mulle
rea kaotuste järel võiduga!
Isegi KUI Sinu varasem koge

natsioon on täiesti juhuslik ning masin

mus on selline, ei anna see garantiid

n.ö. teeb valiku selle väikese aja

tulevikuks! Mänguautomaat valib

jooksul, mis jääb “Play” (mängi)

kombinatsioonid JUHUSLIKULT!

nupule vajutamise ja rullikute keer
lema hakkamise vahele. Niisiis ei
ole mängu tulemus ette määratud ei
mängimise aja, kestuse ega mängi
jate strateegiate poolt. Kui oleksid
jätkanud samal masinal mängimist, ei
tähendanuks see Sinu võiduvõimalust!

Mänguri ja tema lähedase TASUTA
psühhoteraapia ning nõustamine
toimub Tallinnas, Tartus, Pärnus,
Narvas, Kohtla-Järvel.
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