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1.
Laps on palju keerulisem  

kui taim

Pärast kõike seda, mis ma olen sinu 
heaks teinud! 

ah see on siis tänu! sa viskad lehed 
maha! sa lased end longu! 

ma alles näitan sulle, ma jätan su ilma 
väetise ja Päikeseta! sa lähed trePi 

alla järele mõtlema. me veel vaata-
me, mis edasi saab!
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kui teie potitaime lehed tõmbuvad kollaseks ja langevad maha, siis te 
ei kipu ette kujutama, et taim teeb seda sihilikult teie jooksutamiseks 
või selleks, et teid peetaks halvaks aednikuks. te tõlgendate taime 
„suhtumist“ kui sõnumit: liiga palju või ebapiisavalt vett, valgust, väe-
tist. te püüate mõista, mis juhtus, kas tal on millestki puudu või midagi 
liialt. 

Laps on (ilmselgelt) toataimest keerukam, kuid siiski mitte ülearu 
keeruline. tema kapriisid väljendavad ta vajadusi. millegi puudust või 
seda, et midagi on üleliia. mis siis, kui tema väljendatud suhtumine 
polnudki väljakutse, vaid tagajärg, vastus, reageering? Vahel tõlgen-
dame ka meie probleemina seda, mis pole tegelikult muud kui asjade 
loomulik käik. pole vaja paanitseda sellepärast, et puud aias langeta-
vad igal sügisel lehti. Või et meie nelja-aastane laps ei talu kaotamist.

◗ Mis siis on kapriis?

paljude vanemate arvates lapsed 
kapriisitsevad. timo keeldub joo-
mast sinisest tassist, juuli ei taha 
end väljaminekuks riidesse panna, 
anton on nõus ainult emaga vanni 
minema… nad ajavad meid hul-
luks.

on see tõesti etendus? kas sel-
line lastele nii tüüpiline käitumine 
on kapriis ehk teisisõnu eesmärgitu 
nõudmine või on hoopis tegemist 
põhjendatava käitumisega, mis tule-
neb nende aju arenemisest? et kol-
meaastase Lea rumalused meid ärri-

tavad, pole võib-olla Lea eesmärk, 
vaid lihtsalt tagajärg.

oleme kindlad, et meie lap-
sed püüavad teadlikult meie üle 
võimu võtta: „Vaadake, mis pilguga 
ta mulle lollusi tehes otsa vaatab!“ 
see, mida meie võtame tõendusena, 
võib vabalt tuleneda hoopis teistest 
põhjustest.

kas soovite rahulikke, tasaseid 
ja tarku lapsi, kes ei karju ega nuta 
kunagi? see ei ole võimalik. kas 
tahate kapriisid välja juurida? see 
on võimalik.
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◗ Mis siin toimub?

matele lõksu seada ega neid proo-
vile panna. tal lihtsalt napib intellek-
tuaalset osavust.

kapriisid on tegelikult lapse aju 
vastused tema jaoks liiga keerulistele 
olukordadele, nagu me selles raama-
tus ikka ja jälle nendime.

seega uurime koos, mis võib toi-
muda lapse seisukohast nähtuna.

Kas see on kapriis?  
Test, kuidas selles selgusele jõuda

Selleks, et olla kindel, kas teie laps 
on suuteline teid tüssama, tehke 
lihtne test. Teie pesamuna män-
guasjade hulgas on tõenäoliselt 
karp või plaat erikujuliste avade-
ga, millest mahuvad läbi vastava 
kujuga klotsid. Näidake lapsele 
kaht avaust, näiteks kolmnurkset 
ja ümmargust, ning seejärel üht 
klotsi, näiteks kolmnurkset.

Küsige nüüd lapselt, millisesse 
auku see klots mahub. Enamik 
ühe aasta ja kaheksakuuseid teeb 
juhusliku valiku. Kolme aasta ja 
neljakuuselt panevad nad kolm-
nurga 85%-l juhtudest õigesse 

auku. Siiski ei saa selles vanuses 
alati veel ühesugust tulemust. 
Suurem osa lapsi jõuab alles nel-
ja-aastaselt nii kaugele, et valib 
iga kord õige klotsi, sest selle 
ülesande õnnestumine eeldab 
talt suutlikkust hoida oma peas 
korraga kolme elementi.

Nii nagu laps peab enne proo-
vima, kas klots mahub auku, 
kuid ei oska suuliselt vastata, 
millisesse auku sobib teatud ku-
juga klots, nii pole ta ka suuteli-
ne (teadlikult) korraldama üks-
kõik millist kapriisi. 

jah, midagi ilmselt toimub. Lapse 
käitumine on sobimatu, olgu koge-
mata või meelega. niisiis, enne 
kui närvi minna, tasub esitada val-
justi küsimus: „mis sul juhtus?“ selle 
kõva häälega sõnastamine aitab 
meil oma loomulikke impulsse vaos 
hoida. 

Üks on kindel: laps ei ürita vane-
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◗ Kas tema armastuse anum on täis?

Laps on paLju keeruLisem kui taimi |

emme, kas sa 
armastad 
mind?

loomulikult ma 
armastan sind! kust 
selline küsimus?

tirr-tirr! 
tirr-tirr!

häh! ma ei tähenda sulle 
midagi! sa jätad nõude-

Pesemise Pooleli, kui 
telefon heliseb, aga minu 

Pärast ei jäta.

telefon on  
minust  

tähtsam.

soll-soll

soll-soll
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◗ Armastuse sõnad

Üksainus pilk julgustab last ootama, 
kui te ei saa kohe vastata.

tähtis on vastata. 

tähtis on ka kuulata: kust selline 
kahtlus tuleb?

ma armastan sind, mulle meeldib 
näha sind kasvamas, mul on tore 
olla koos sinuga, olen õnnelik, et 
oled minu poeg (tütar),

on sõnad, mis teevad head.

❝

❞

see on tähtis küsimus. ma 
Pesen nõud ära ja siis 
vastan sulle.

mulle meeldib sinuga 
koos olla. iga kord, kui 
sind näen, tunnen suurt 

rõõmu. jah, ma armastan 
sind!

kas sa mõnikord mõtled, 
et ma ei armasta sind? 

ütle mulle, mis Paneb sind 
vahel mõtlema, nagu ma ei 

armastaks sind.
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◗ Jaotatud aeg

Laps on paLju keeruLisem kui taimi |

issi, kas sa 
tuled minuga 

mängima?

tere, juss! jah, ma 
mängin sinuga. mul 

läheb natuke aega. 
mul on kaks-kolm 

asja vaja ära teha 
ja siis olen ma sinu 

Päralt.
issi?

ja-jaa, 
jäta mind 
rahule!

issi?

tiPP-   
tiPP

issi, kas nüüd 
saame mängida? oh! 

Pärast-
Poole.

miks sa ei küsi 
emmelt, kas ta 

tahab sinuga män-
gida?

ta tuleb 
vist Pärast-

Poole.

ma ei saa 
magama 
jääda.
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kui lapse kontaktivajadus ei 
ole piisavalt rahuldatud, on 

tema ajuahela ühendused puuduli-
kud. raevupursked, põhjuseta nutt ja 
väljakutsuv käitumine väljendavad 
seega närvisüsteemi stressi. Öeldes 

Vaid 10 minutit päevas jagamatut olemas-
olu, pühendumist oma lapsele, et kasvatada teda 
kiindumuse ja õrnusega, tagab teile rahulikumad 
õhtud.

vastamisi „ma armastan sind“, kallista-
des või koos mängides laadime orga-
nismi õnnehormooni – oksütotsii-
niga. nii laps kui ka vanem tunnevad 
end väga õnnelikuna.

issi, kas sa 
tuled minuga 

mängima?
tere, 

juss! olgu, 
10 minutit.

vau, kas me 
ei teinud suPer-

lossi!
muidugi! meie 
vinge ehitus-

brigaad.

tiPP-  
   tiPP


