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Minu teismelistele,
kellest on saanud noored täiskasvanud.

Tänan teid kõige eest, mida olete mulle õpetanud 
ja meie kvaliteetse suhte eest.

Armastan teid.

 Isabelle

 

Minu inspiratsiooniallikatele –  
Éric, Salomé ja Juliette.

 Anouk





Ei enam poegi nüüd sünni, kes on isa moodi, ei sõpra,
kes läbi sõbraga saaks, kõik võõrustuslahkus on lakand.
Vennad ei armasta üksteist, nii nagu kord oli enne.
Varsti ka ei vanemaid enam keegi nüüd austada soovi: 
kurjalt ja hoolimatult neid laidavad nurjatud lapsed 
solvavail lauseil; ei karda nad taevaste nuhtlust. Ja keegi
ei lausu head vanemaile, mis kasvades saanud ta neilt on.

„Tööd ja päevad“ 
Vanakreeka poeet Hesiodos, 7. sajand e.m.a

(tõlkinud August Annist ja Karl Reitav)
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Isabelle Filliozat „Oh	 …	 varem	 oli	 kõik	 lihtne.	
Asi	 oli	 lihtsalt	 asi.	 Ma	 ei	 näinud	
ümberringi	kõiki	neid	seosed.“

Mu poeg oli avastanud abst-
raktsuse	 ja	 komplekssuse.	 Ja	 ta	
kirjeldas	seda	erakordselt	selgesti.	
Kõik, mis ma olin seni oma psüh-
holoogiaõpingute käigus teada 
saanud ja raamatutest lugenud, 
omandas nüüd ootamatu süga-
vuse.	 Jean	 Piaget’	 intellekti	 eta-
pilise arengu teooria! See Šveitsi 
psühholoog oli mulle tudengina 
nii palju peavalu põhjustanud ja 
avanenud minu ees alles päeval, 
kui mul paluti meditsiiniõdedele 
lugeda tema kohta kursus – mis, 
muide, tegi mulle selgeks, et 
õpetamine on parim viis õppida, 
mis suunas mind kirjutama ja esi-
nema.	 Et	 teistele	 õpetada,	 pead	
haarama	 teemat	 väga	 sügavuti.	
Sealtpeale sai oma teadmiste 
jagamine minu viisiks järgida oma 
kirge	–	õpihuvi.

Jean Piaget on selline bioloog 
ja psühholoog, geneetilise epis-
temoloogia paavst (kognitiivse 

EESSÕNA

Sõidutasin poega gümnaa-
siumi.	 Äkki	 ütles	 ta:	 „Häm-
mastav, et ma näen nüüd 

kolmemõõtmeliselt!	 Vaata,	 näi-
teks meie ees sõitev auto võis 
jõuda siia mitmetelt teedelt ja 
varsti võib ta jälle keerata vasa-
kule	 või	paremale	 ...	 Ja	 kui	 tema	
ära	pöörab,	siis	mõjutab	see	tema	
taga	sõitjat	…“	

Ma vaatasin samuti seda autot 
ja	tõesti,	ma	mõtlesin	samamoodi.	
Minule tundus asjade nõndaviisi 
teadvustamine ilmselge ja nor-
maalne.	 Aga	 kui	 temale	 oli	 see	
mõte avastuseks, kuidas ta siis 
varem	oli	mõelnud?
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arengu teooria looja), kelle mee-
lest teaduslik teooria pidi põhi-
nema katsete käigus püstitatud 
faktide	 tõendamisel.	 Teaduslik	
psühholoog! Kuigi ma otsustasin 
varakult bioloogiaõpingute ase-
mel psühholoogia kasuks, jäid 
bioloogia, füsioloogia, biokeemia 
ja üldse loodusteadused endiselt 
mu	 kireks.	 Iseäranis	 vaimustab	
mind bioloogilise, füsioloogilise, 
psühholoogilise ja sotsiaalse vas-
tastikune	 toime.	 Seda	 tunnistab	
juba	 mu	 esimene	 raamat	 „Le	
corps	 messager“	 („Keha	 sõnu-
mid“) haiguste psühhosomaati-
lisest	 dimensioonist.	 Mu	 poeg	
oli	viisteist	aastat	vana	 ja	Piaget’	
järgi oli ta jõudnud hüpoteetilis-
deduktiivse	arutluseni.	Ta	suudab	
nüüd üheaegselt arvesse võtta 
mitmeid muutujaid ja lahendada 
keerukaid	probleeme.	Tagasi	jõu-
des süüvisin ma teadusuuringu-
tesse	noorukite	aju	kohta.

Kui	 Piaget’l	 olid	 kasutada	 üks-
nes katsed ja välise käitumise 

vaatlused, siis praeguseks on 
teadlaste käsutuses palju avaram 
valik	 tööriistu.	 Ainuüksi	 funkt-
sionaalne MRI ehk magnetreso-
nantskuvamine on revolutsiooni-
liselt muutnud ettekujutust ajust, 
visualiseerides elavalt, mis kolba 
all	 juhtub.	Aju	plastilisus,	 peegel-
neuronid, progressiivne müelini-
seerumine, opioidid ajus – see 
kõik heidab uut erutavat valgust 
aju	võimetele	…	aga	ka	käitumi-
sele,	eriti	laste	omale.	

Olla lapsevanem tähendab 
imelist seiklust! Ma olen armas-
tanud kõiki oma laste vanuseid, 
iga etapp pakkus omi rõõme ja 
üllatusi.	Mind	oli	hoiatatud:	„Väik-
sed lapsed, väiksed mured, suu-
red	 lapsed,	 suured	 mured.“	 Aga	
me ei ole tegelikult kunagi valmis 
selleks,	mis	juhtub.	Mind	üllatasid	
minus eneses esile kerkinud uued 
emotsionaalsed reaktsioonid, ma 
polnud varem kunagi tundnud 
sellist murelikkust, abitust ja jõue-
tust.	Oma	suureks	häbiks	kogesin	

„See on HULLeM, kUi Ma kartSin!“ |
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impulssi halvustada ja dominee-
rida, soovi nutma puhkeda, ära 
minna	 ja	kõik	sinnapaika	 jätta	…	
Ma elasin läbi emotsioone, pin-
geid, närvilisi reaktsioone, mida 
ma ei oleks endast mingil juhul, 
mitte	iialgi	uskunud.	Samuti	koge-
sin kummagi oma teismelisega 
palju armastust ja rõõmu, ühiseid 
pingeid ja tähendusrikkaid olu-
kordi, silmast silma hetki, mil ma 
kuulasin ja jagasin nende emot-
sioone.	Mõned	nende	muutused	
leidsid aset minu eemal olles, 
mõned	 minu	 nähes.	 Kõik	 see	
andis mulle teadmisi minust ene-
sest,	 nendest,	 elust	 ja	 arengust.	
Ja ma uurisin teaduskirjandust, 
et	seda	paremini	mõista.	Avasta-
sin, et ka nende soolestik ja seal 
pesitsevad bakterid võivad diktee-
rida nende meeleolusid ja isegi 
mõningaid	 reaktsioone.	 Iga	 kord,	
kui ma põrkusin oma lapse mõne 
probleemiga, avanes mulle põnev 
universum.	Selles	raamatus	jagan	
teiega seda, mida olen saanud 

teismeliste kohta teada tänu neile 
endile, aga ka tänu rohketele 
küsimustele, mida vanemad on 
esitanud mulle konverentsidel ja 
töötubades,	 tänu	 raamatutele	 ja	
internetile, mis on avanud meile 
tee teaduspublikatsioonideni ning 
nii paljude mõtlejate ja uurijateni 
kogu	maailmas.

Teismeliste kultuurid muutuvad 
kiiresti.	Kui	sa	seda	raamatut	loed,	
võib	osa	 infot	olla	 juba	aegunud.	
Kuid kultuurikihi all on aju univer-
saalne,	muutumatu	areng.	

Me oleme psühho-sotsio-bio-
loogilised olendid! Meie teisme-
liste käitumisel on nii bioloogilised 
kui ka psühholoogilised alused, 
mis on osa sotsiaalsest dünaami-
kast.	Siin	esitatud	ideed	on	mõis-
tagi kokkuvõtlikud, sest on selge, 
et iga lehekülg, iga teema võiks 
olla	eraldi	raamatu	aines.	Kui	aga	
leiate siit pidepunkte, on raamat 
oma	eesmärgi	täitnud.	

Pärast	 raamatuid	 „Minu	 mõis-
tus	 on	 otsas!“	 ja	 „Ta	 teeb	 seda	



meelega!“, kus me uurime ühe- 
kuni viie- ja kuue- kuni üheteist-
aastaste laste käitumist, on nüüd 
teie	ees	 „See	on	hullem,	kui	ma	
kartsin!“ Ma esitlen teile raama-
tut, millesarnasest oleksin ise hea 
meelega abi otsinud, kui minu 
lapsed	 olid	 teismeeas.	 Sa	 võid	
siit leida raputavaid ideid, aga ka 
mõtteid, mis on juba tuttavad, 
ehkki võib-olla veidi teisest vaa-
tenurgast; infot, mida on pakku-
nud neuroteadused, ja praktilisi 
nõuandeid, kuidas elu koos oma 
teismelistega oleks rikkam ja rõõ-
muküllasem.	 Mõned	 soovitatud	
kasvatusvalikud võivad tunduda 
idealiseeritud või isegi lihtsusta-
tud.	Tõrjuva	teismelise	stereotüüp	
ei lase meil uskuda, et nendega on 
võimalik	koostööd	teha,	eriti	veel	
nii	 lihtsalt.	Kui	keegi	on	harjunud	
ust jõuga lahti suruma, siis võib 
teda segadusse ajada avastus, et 
piisab	kergest	tõmbamisest.	Osalt	
peitub selles ka meie raamatu 
mõte: otsida lahendusi pigem 
avatuses	kui	jõu	kasutamises.	

„See on HULLeM, kUi Ma kartSin!“ |
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