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Kiri lugejatele

Hea lugeja, kirjutada lastevanematele suhtlusoskuste käsiraa-
matut oli viimane asi maailmas, mida me arvasime võivat teha. 
Iga lapse ja vanema suhe on väga ainulaadne ja isiklik. Mõte, et 
annaksime kellelegi juhtnööre, kuidas taolistes lähedastes suhetes 
rääkida, tundus meile kohatu. Oma esimeses raamatus Vabanenud 
vanemad /vabanenud lapsed1 püüdsime vältida õpetamist ja jut-
lustamist. Meil oli oma lugu rääkida. Aastad koostööd koos meie 
seast lahkunud lastepsühholoogi dr. Haim Ginott’iga mõjutas 
meie elu sügavalt. Olime veendunud, et kui jutustame lugejatele, 
kuivõrd uued oskused muutsid meid ennast ja lastega suhtlemist, 
siis suudavad ka nemad mõista seda iva, mis peitub erinevate teh-
nikate taga ning leiavad enda jaoks inspiratsiooni.

Mingil määral see nii ka toimis. Paljud vanemad kirjutasid 
meile sellest, kui uhked nad on saavutuste üle, mis neil õnnestus 
kodus ellu viia pelgalt meie kogemustest lugedes. Kuid oli ka teist-
suguseid kirju, mida kõiki läbis sarnane palve: sooviti järgmist raa-
matut – raamatut, mis sisaldaks „näiteid”, „praktilisi ülesandeid”, 
„rusikareegleid”, raamatust väljarebitavaid „meelespea lehekülgi”, 
materjale, mis aitaksid sammhaaval uusi võtteid õppida. 

Mõne aja vältel kaalusime seda ideed tõsiselt, aga meie esi-
algne vastuseis käsiraamatu tegemisele sai võitu ning me panime 
kirjutamise mõtte kalevi alla. Lisaks sellele olime väga hõivatud 
loengutesarjaks vajaminevate ettekannete ja seminaride etteval-
mistamisega.

Järgnevate aastate jooksul sõitsime mööda riiki, viies läbi se-
minare, mis olid suunatud vanematele, õpetajatele, koolijuhtidele, 
tervishoiutöötajatele, teismelistele ja lasteaiatöötajatele. Kõikjal, 

1  Liberated Parents /Liberated Children, New York, Avon, 1975, ei ole 
eesti k. ilmunud (tõlk.)
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kuhu läksime, jagati meiega isiklikke kogemusi uute suhtlusmee-
todite kasutamisest. Inimesed jagasid meiega oma kahtlusi, pettu-
musi ja entusiasmi. Olime neile tänulikud nende avatuse eest ning 
õppisime neilt kõigilt. Meie arhiiv oli uuest põnevast materjalist 
pungil.

Samal ajal saabusid jätkuvalt kirjad, mitte ainult USA-st, vaid 
ka Prantsusmaalt, Kanadast, Iisraelist, Uus-Meremaalt, Filipiini-
delt, Indiast. Proua Anagha Ganpule New Delhist kirjutas: 

Sooviksin teie nõuandeid nii paljude probleemide puhul kasu-
tada… Palun andke mulle teada, kuidas saaksin teemat sügavuti  
uurida! Olen jõudnud surnud punkti. Vanad meetodid ei sobi mul-
le, kuid uusi oskusi mul veel pole. Palun aidake mind sellest üle!

See kiri saigi otsustavaks.
Hakkasime uuesti mõtlema võimalusest kirjutada raamat, mis 

annaks vastuse küsimusele „kuidas?” Mida rohkem idee üle aruta-
sime, seda vastuvõetavamaks see mõte meile sai. Miks mitte käsi-
raamat ülesannetega, kust vanemad võiksid ise õppida meetodeid, 
mida nad vajalikuks peavad? 

Miks mitte raamat, mis võimaldaks vanematel praktiseerida 
õpitut neile sobivas tempos, kas üksi või koos sõbraga? 

Miks mitte raamat sadade näidetega abistavatest dialoogidest, 
mis võimaldaksid vanematel kohandada uusi meetodeid oma isik-
liku suhtlemisstiiliga?

Raamatus oleksid koomiksilaadsed pildid, mis näitaksid uute 
suhtlusstiilide toimimist praktikas. Nii saaks tülpinud lapsevanem 
pildile pilku visates oma mälu kiiresti värskendada.

Me suunaksime raamatu konkreetsele inimesele. Me räägiksi-
me omaenda kogemustest, vastaksime kõige sagedasematele kü-
simustele, lisaksime sinna lugusid ja värskeid vaatenurki, mida 
meiega viimase kuue aasta jooksul on jaganud inimesed semina-
rides. Kuid, mis kõige tähtsam, hoiaksime sidet oma suurema ees-
märgiga, milleks on pidev ja järjekindel nii lapse kui ka vanema 
väärikust ja inimlikkust jaatavate suhtlemismeetodite otsimine.

Ühtäkki kadus meie vastuseis mõttele kirjutada käsiraamat. 
Igal teadusharul on oma käsiraamatud. Miks mitte siis käsiraamat 
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vanematele, kes soovivad õppida rääkima nii, et lapsed kuulaksid 
ning kuulama nii, et lapsed räägiksid?

Siis kui olime otsusele jõudnud, alustasime kiiruga. Loodame 
ühe selle raamatu tasuta tänueksemplaridest saata pr. Ganpulele 
New Delhisse enne kui ta lapsed suureks kasvavad.

Adele Faber
Elaine Mazlish
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Kuidas käesolevat raamatut 

lugeda ja kasutada

Võib tunduda kummaline kellelegi öelda, kuidas raamatut lu-
geda (eriti kuna meid mõlemaid teatakse kui lugejaid, kes alusta-
vad raamatut keskelt või loevad tagantpoolt ettepoole). Aga kuna 
see on meie raamat, siis võtame endale õiguse esitada nägemust 
sellest, kuidas meie meelest tuleks käesolevat raamatut käsile võt-
ta. Peale seda, kui olete raamatu läbi lapanud ja karikatuuridele 
pilgu heitnud, alustage I peatükiga. Lugemise käigus lahendage 
kindlasti seal leiduvaid ülesandeid. Võidelge kiustatusega ülesan-
netest üle libiseda, et „paremate osadeni” jõuda. Veel parem, kui 
teil on sobiv sõber, kellega koos ülesandeid läbi töötada. Loodeta-
vasti te räägite ja vaidlete ning arutlete vastuste üle pikalt.

Loodetavasti kirjutate vastused ka üles, nii et sellest raamatust 
saaks teie isiklik abiline. Kirjutage puhtalt või loetamatult; muutke 
arvamust ning kriipsutage läbi või kustutage; peaasi, et kirjutate.

Lugege käesolevat raamatut aeglaselt. Meil läks kümme aastat, 
et raamatus leiduvad mõtted selgeks mõelda. Me ei arva, et peak-
site kümme aastat lugema, kuid kui raamatus leiduvad meetodid 
pälvivad teie huvi ning te soovite oma elu nende abil muuta, on 
kergem muutusi läbi viia samm-sammult, mitte liialt kardinaalselt. 
Peale iga peatüki lugemist pange raamat kõrvale ja andke endale 
nädalake aega koduseks tööks, enne kui edasi minna. (Võib-olla 
mõtlete: Kas kõigi muude asjatoimetuste kõrvalt pean veel ka ko-
dutööks aega leidma? Sellest hoolimata võime oma kogemustest 
öelda: harjumus õpitut praktikas katsetada aitab uutel meetoditel 
kinnistuda sinna, kuhu vaja – teisse.)

Võite ka imestada selle üle, miks suurem osa kahe autoriga 
raamatust on kirjutatud mina-vormis. See oli meie viis lahenda-
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da tüütut küsimust, kuidas pidevalt eraldada, kumb räägib ning 
kumma kogemusega on tegu. Meile tundus, et „mina” on lugejate 
jaoks kergem kui pidev korrutamine „mina, Adele Faber…” või 
siis „mina, Elaine Mazlish…” Kuna oleme mõlemad veendunud 
selles raamatus esitatud väärtustes ja ideedes, siis kõneleme koos-
kõlastatult. Me mõlemad oleme näinud neid suhtlusmeetodeid 
töötamas nii oma kodudes kui tuhandetes teistes kodudes. On 
suur rõõm seda kõike nüüd teiega jagada.



Kõik, mis meile on antud, 
on võimalus muutuda kas üht- või teistmoodi inimesteks.

José Ortega y Gasset 
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Aidates lapsi tunnetega 
toimetulemisel

I osa

Enne seda, kui mul sündisid lapsed, olin ma suurepärane lap-
sevanem. Olin ekspert selles, miks kõik teised oma lastega hädas 
olid. Ja siis ühel päeval olin kolme lapse ema.

Elu koos tõeliste lastega võib olla maa peale tagasi toov koge-
mus. Igal hommikul ütlesin ma endale: „Tänane päev tuleb teist-
sugune.” Iga hommik oli eelneva uus variatsioon. „Sa andsid talle 
rohkem kui mulle!”… „See on roosa kruus. Ma tahtsin sinist!”… 
„See kaerahelbepuder näeb välja nagu okse.”… „Ta lõi mind!”… 
„Ma pole teda puudutanudki!”… „Ma ei lähe oma tuppa. Sina pole 
minu boss!”

Lõpuks olin kurnatud. Ja olgugi, et see oli viimane asi maailmas, 
mida kujutasin end ette tegevat, läksin lastevanematele mõeldud 
loengule. Kuulajad kogunesid ühes kohalikus lastenõustamiskes-
kuses ning lektoriks oli noor psühholoog dr. Haim Ginott.

Loeng oli intrigeeriv. Teemaks oli „lapse tunded” ja selleks et-
tenähtud kaks tundi möödusid lennates. Koju jõudes käis mu pea 
uutest mõtetest ringi ning kaustik oli täis veel seedimata ideedest:

Otsene side selle vahel, kuidas laps tunneb ja kuidas käitub.
Kui lapsed tunnevad end hästi, siis nad ka käituvad hästi.
Kuidas aidata neil end hästi tunda?
Nende tundeid aktsepteerides!

1
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Probleem: sageli vanemad ei aktsepteeri laste tundeid, nt:
 „Sa ei tunne ju tegelikult nii.”
 „Sa ütled seda lihtsalt sellepärast, et oled väsinud.”
 „Pole mingit põhjust ärrituda.”
Püsiv tunnete eitamine võib lapsi segadusse ja raevu ajada. See 
ei õpeta neile oma tundeid mõistma ega usaldama.

Mäletan, et mõtlesin peale loengut: võib-olla käituvad teised 
vanemad nii. Mina seda ei tee. Siis hakkasin ma ennast kuulama. 
Järgnevalt mõned näited igapäevastest vestlustest meie kodus – 
lihtsalt ühel tavalisel päeval.

Laps:  Emme, ma olen väsinud.
Mina: Sa ei tohiks väsinud olla. Alles tõusid lõunaunest.
Laps:  (valjemalt) Aga ma olen väsinud.
Mina: Sa ei ole väsinud. Võib-olla lihtsalt veidi unine. Paneme 

riidesse.
Laps:  (ulgudes) Ei, ma olen väsinud!

Laps:  Emme, siin on palav.
Mina: Siin on jahe. Las kampsun jääb selga.
Laps:  Ei, mul on palav.
Mina: Ma ütlesin, kampsun jääb selga.
Laps:  Ei, mul on palav.

Laps:  See saade oli igav.
Mina: Ei olnud. See oli väga huvitav.
Laps:  See oli tobe.
Mina: See oli hariv.
Laps:  See oli nõme.
Mina: Ära räägi niimoodi!

Kas näete, mis juhtus? Meie vestlused muutusid kõik vaidlus-
teks ning peale selle käskisin ma lapsel tema enda aistinguid mitte 
usaldada, vaid uskuda minu ettekujutusi.
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Ma sain aru, mida olin pidevalt teinud. Võtsin nõuks muutuda. 
Aga ma polnud kindel, kuidas seda teha. Lõpuks aitas mind see, 
kui asetasin ennast lapse olukorda. Küsisin endalt: oletame, et olen 
laps, kellel on palav või igav või kes on väsinud. Oletagem, et ta-
han, et ülitähtis täiskasvanu minu elus mõistaks, mida tunnen…

Järgmiste nädalate jooksul proovisin end oma lastega samale 
lainele häälestada. Proovisin mõista nende tundeid ja kui see mul 
õnnestus, siis järgnesid sõnad täiesti loomulikult. Ma ei kasutanud 
ühtegi tehnikat. Ma olin siiras öeldes: „Nii et sa tunned ennast 
väsinuna, isegi peale lõunauinaku?” või „Minul on külm, aga sul 
on siin palav!” või „Ma näen, et sulle see saade eriti ei meeldinud.” 
Lõppude lõpuks olime me ju kaks erinevat inimest, võimelised 
tundma erinevaid tundeid. Kummagi arvamus polnud vale ega 
õige. Me lihtsalt tundsime seda, mida tundsime.

Mõnda aega aitas mu uus oskus mind väga. Vaidlused minu ja 
mu laste vahel vähenesid märgatavalt. Siis ühel päeval teatas mu 
tütar: „Ma vihkan vanaema,” ja ta rääkis minu emast. Ma ei kõhel-
nud hetkegi ütlemaks: „See on väga kohutavalt öeldud.” Veel tor-
kasin ma: „Sa tead, et ei mõtle ju tegelikult nii. Ma ei soovi midagi 
sellist sinu suust enam iialgi kuulda.”

Kirjeldatud mõttevahetus õpetas mulle üht-teist minu enda 
kohta. Ma võisin aktsepteerida enamikku oma laste tunnetest, 
kuid kui mõni neist muutis mind vihaseks või ärevaks, pöördusin 
ma kohe oma vana suhtlusmalli juurde tagasi.

Nüüdseks ma tean, et minu taoline reaktsioon ei olnud sugugi 
iseäralik. Järgnevalt leiate näiteid laste mõtteavaldustest, mis vii-
vad vanemate momentaalse eituseni. Palun lugege iga avaldus läbi 
ja pange kirja, mida vanemad teie arvates oma lapse tundeid eita-
des võiksid öelda.
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I laps: Mulle ei meeldi see tita!
Vanem: (tundeid eitades)
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

II laps: Mul oli tobe sünnipäev. (Peale seda, kui vanem oli andnud 
endast kõik imetoreda päeva õnnestumiseks.)
Vanem: (tundeid eitades)
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

III laps: Ma ei pane enam oma hambaklambreid suhu. Need tee-
vad mulle haiget. Pole minu asi, mida hambaarst ütleb!
Vanem: (tundeid eitades)
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

IV laps: Ma olen nii vihane! Treener viskas mind meeskonnast 
välja ainult sellepärast, et jäin kaks minutit hiljaks.
Vanem: (tundeid eitades)
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

Kas kirjutasite umbes nii: 
„See pole nii. Ma tean, et oma südames sa armastad meie väi-

kest titat.”
„Mida sa räägid? Sul oli tore sünnipäevapidu – jäätis, tort, õhu-

pallid! Hea küll, see on ka viimane kord, kui ma sulle peo korral-
dan!”

„Hambaklambrid ei tee sulle ju haiget. Nende peale on nii 
palju raha kulutatud, et sa kannad neid, kas see meeldib sulle või 
mitte!”
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„Sul pole mingit õigust treeneri peale vihane olla! See on su 
end süü. Oleksid pidanud õigel ajal kohal olema.”

Millegipärast tulevad sellised sõnad paljudel meist kergesti üle 
huulte. Aga kuidas tunnevad ennast lapsed, kui neid sõnu kuule-
vad? Saamaks aimu, milliseid tundeid tekitab meis see, kui meie 
tundeid on eiratud, tehke järgmist ülesannet: 

Kujutlege, et olete tööl. Teie ülemus palub teil teha midagi, mis 
pole päriselt teie ülesanne. Ta soovib, et see oleks tehtud tööpäeva 
lõpuks. Te kavatsete ülesande otsekohe ära teha, kuid kõikvõima-
like muude asjatoimetuste tõttu, mis esile kerkivad, unustate selle 
sootuks. Teil on nii kiire, et jõuate vaevalt lõunale. Siis, kui asutate 
ennast koos oma kolleegidega koju minema, tuleb ülemus ning 
küsib näha tööd, mida palus teil teha. Kiiresti püüate selgitada, 
kui ebatavaliselt kiire päev on täna olnud. Ülemus katkestab teid. 
Ta karjub kõva ja vihase häälega: „Mind ei huvita teie vabandused! 
Mille eest ma teile teie arvates üldse maksan? Kas tagumikuga too-
li soojendamise eest?” Kui avate oma suu, et midagi öelda, saate 
vastuseks: „Ärge tehke endale tüli!!” ning ülemus kõnnib eemale 
lifti suunas. Teie kolleegid püüavad teha nägu, et nad ei kuulnud 
midagi. Te lõpetate oma asjade kokku korjamise ning lahkute bü-
roost. Teel koju kohtute sõbraga. Olete ikka veel ärritunud ning 
jutustate sõbralegi, mis juhtus. Teie sõber proovib teid aidata ka-
heksal erineval moel. Lugedes igat varianti, proovige tabada oma 
esimene reaktsioon öeldule ning kirjutage see üles. (Ei ole olemas 
õigeid ega valesid reaktsioone. Mida iganes tunnete, on teie jaoks 
õige.)

I Tunnete eitamine: „Pole põhjust nii ärritunud olla. Ära ole ru-
mal! Küllap sa oled lihtsalt väsinud ning teed sääsest elevandi. Asi 
ei saa ju nii halb olla. Ole nüüd, naerata! Sa oled nii kena, kui 
naeratad.”
Teie reaktsioon: ……………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
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II Filosofeerimine: „Vaata, elu ongi selline. Asjad ei lähe alati nii 
nagu sooviksime. Sa pead õppima asjadest üle olema. Maailm ei 
ole täiuslik.”
Teie reaktsioon: ……………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………..

III Nõuanne: „Tead, mis sa peaksid minu arvates tegema? Homme 
hommikul mine kohe oma ülemuse kabinetti ja ütle: „Ma eksisin.” 
Siis mine ja tee see hooletusse jäetud ülesanne kohe ära. Ära ko-
mista pisiasjade otsa! Ja kui sa mõistliku inimesena ei soovi oma 
töökohta kaotada, siis vaata, et enam midagi sellist ei juhtuks!”
Teie reaktsioon: ……………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

IV Küsimused: „Mis need asjatoimetused õieti olid, mis vahele tu-
lid, nii et unustasid ülemuselt ekstra sulle antud töö? Kas sa ei ar-
vanud, et ta vihastab, kui sa kohe seda ära ei tee? Kas midagi sellist 
on ka varem juhtunud? Miks sa talle lifti ei järgnenud ja uuesti ei 
proovinud selgitada?”
Teie reaktsioon: ……………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

V Teise osapoole õigustamine: „Ma saan su ülemuse reaktsioonist 
täitsa aru. Tal on arvatavasti palju pingeid. Ole õnnelik, et ta sage-
damini enesevalitsemist ei kaota.”
Teie reaktsioon: ……………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
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VI Haletsemine: „Oh sa vaeseke! See on kohutav! Mul on sinust nii 
kahju, et nutt tuleb peale.”
Teie reaktsioon: ……………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

VII Amatöörlik psühhoanalüüs: „Kas sulle pole kunagi tundunud, 
et tegelik põhjus, miks sa nii ärritunud oled, on see, et su ülemus 
meenutab sulle su isa? Lapsena kartsid kindlasti isale pettumust 
valmistada ja nüüd, mil su ülemus sinuga tõreles, valdas sind taas 
ammune hirm tõrjutud saada. Kas pole nii?”
Teie reaktsioon: ……………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

VIII Empaatiline vastus: (katse häälestada ennast teise inimesega 
samale lainele): „Pagan, see pidi küll karm kogemus olema! Kind-
lasti oli päris raske taluda sellist rünnakut teiste kuuldes, eriti kui 
seljataga on pingeline päev.”
Teie reaktsioon: ……………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

Te kogesite nüüd enda reaktsioone mõnedele tüüpilistele suht-
lusmallidele. Sooviksin jagada teiega mõningaid oma isiklikke 
reaktsioone. Kui ma olen ärritunud või solvunud, siis ei taha ma 
kuulda nõuandeid, filosofeerimist, psühholoogialoengut või näha 
asju kellegi teise seisukohast – eelpoolnimetatu teeb mu olemi-
se ainult veelgi sandimaks. Haletsus paneb mind ennast tundma 
haletsusväärsena, küsimused asetavad mind kaitsepositsioonile ja 
kõige rohkem ajab mind marru, kui keegi ütleb mulle, et mul po-
legi põhjust tunda nii nagu tunnen. Minu esmane emotsioon ena-
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mikele vastusevariantidele on: „Unusta see ära! Pole mõtet enam 
edasi rääkida.”

Aga kui keegi tõesti kuulab ja mõistab minu sisemist valu ning 
annab mulle võimaluse rääkida veel rohkem sellest, mis mind vae-
vab, tunnen ma ärrituse ja segaduse vähenemist; tunnen, et olen 
võimeline oma tunnete ja probleemidega hakkama saama.

Võib-olla isegi ütlen endale: Mu ülemus on üldjuhul õiglane… 
Oleksin pidanud selle ülesande kohe ära tegema… Aga ma ei saa 
siiski mööda vaadata sellest, mida ta tegi… Hea küll, lähen hom-
me varakult tööle ja teen selle asja kohe ära… Kuid tööd ülemu-
sele viies ma siiski ütlen talle, et see, kuidas ta mind kohtles, viis 
mind väga endast välja. Ja kui ta soovib mind kritiseerida, siis teh-
ku seda edaspidi nelja silma all.

Taoline protsess ei ole teistmoodi ka meie lastel. Ka nemad 
saavad ennast aidata, kui nende jaoks on kõrvad, mis kuulavad 
ja neile vastatakse empaatiliselt. Kuid empaatiline keelekasutus ei 
ole meie jaoks loomulik. See ei ole osa meie emakeelest. Enamik 
meist kasvas üles nii, et meie tundeid eitati. Selleks, et soravalt 
empaatilist keelt rääkida, peame õppima ja harjutama empaatilise 
suhtlemise meetodeid. Järgnevalt mõned moodused aitamaks las-
tel oma tunnetega toime tulla.
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AITAMAKS TUNNETEGA TOIME TULLA

1. Kuulake täie tähelepanuga.

2. Kinnitage teise tundeid sõnadega „oi”, „mm”, „ah nii”.

3. Andke tundele nimi.

4. Kasutage „võlujõudu”.

Järgnevatel lehekülgedel näete, kui erinevalt on erinevaid mee-
todeid kasutades võimalik reageerida lapse probleemidele.
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SELLE ASEMEL, ET POOLIKULT KUULATA,

Ma kuulen 
sind. Räägi!

Ma kuulan iga 
su sõna.

Ma vaatan 
telekat ja kuu-
lan samal ajal. 
Räägi edasi. Ah, unusta 

ära! 
Sa ei 
kuula.

Eric lõi 
mind, nii 
et… Issi, 
kas sa 
kuuled 
mind?

Siis ma lõin teda 
vastu. Ja siis lõi 
tema jälle mind. 
Kas sa kuulad?

On heidutav panna ennast kuulama kedagi, kes teeb seda ainult 
oma sõnades.
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I KUULA TÄIE TÄHELEPANUGA

Tead mis, ma 
hakkan nüüd-
sest alates 
Dannyga män-
gima. Tema ei 
löö teisi.

Eric lõi mind, 
nii et… Issi, 
kas sa kuuled 
mind?

Siis ma lõin teda 
vastu. Ja siis lõi 
tema jälle mind. 
Ja veel kõvemini. 
Ta on vastik!

Palju kergem on oma muredest rääkida vanemale, kes tõesti kuu-
lab. Vanem ei pea isegi midagi ütlema. Tihti on poolehoidev vai-
kus see, mida laps vajab.
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SELLE ASEMEL, ET KÜSIDA JA NÕU ANDA,

Lapsel on raske selgelt või konstruktiivselt mõelda, kui keegi teda 
küsitleb, süüdistab või talle nõuandeid jagab.

Keegi va-
rastas mu 
uue punase 
pastaka.

Ei kaotanud! 
See oli mu 
laual, kui 
ma WC-sse 
läksin.

Sa tead ju küll, et sinult on va-
remgi asju ära võetud. See ei ole 
esimene kord. Ma räägin sulle 
alati: hoia oma väärtuslikke asju 
sahtlis. Häda on selles, et sa 
ei kuula kunagi!

Ah, jäta 
mind 
rahule!

Ära ole 
nipsakas!

Mis siis teha, kui 
sa oma asjad 
laokile jätad!

Oled kindel, et sa 
ise seda ei kaota-
nud?
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II KINNITA OMA TÄHELEPANU SÕNADEGA 
„oi”, „mm”, „ah nii”.

Palju abi on lihtsalt häälitsustest „oi” või „mm” või „ah nii”. Need 
sõnad koos hooliva hoiakuga julgustavad last ise oma tundeid ja 
mõtteid koguma ning neist iseseisvaid järeldusi tegema ja lahen-
dusi leidma.

Keegi varastas 
mu uue puna-
se pastaka.

See on juba 
kolmas kord, kui 
mu pastakas 
sisse vehitakse.

Ma tean. Järgmine 
kord, kui klassist 
välja lähen, peidan 
pastaka sahtlisse.

Ma jätsin 
selle lauale, 
kui WC-sse 
läksin.

Oi! Mm...

Uh...
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SELLE ASEMEL, ET TUNDEID EITADA,

Kummaline. Ükskõik kui sõbralikult me soovitame lapsel eba-
mugavaid tundeid mitte tunda, läheb laps hoopis rohkem endast 
välja.

Mu kilpkonn on 
surnud. Täna 
hommikul oli ta 
veel elus.

Uu, uu

Lõpeta! Ma 
ostan sulle uue 
kilpkonna.

Ma ei taha 
ühtegi teist!

Ole ometi 
mõistlik!

Ära nuta! See oli ju 
kõigest kilpkonn.

Kullake, ära 
nüüd nii 
endast välja 
mine!
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III ANNA TUNDELE NIMI

Tavaliselt vanemad sarnaselt ei vasta, sest kardavad, et tundele 
nime andmine muudab olukorra veel täbaramaks. Kuid õige on 
just vastupidine: laps, kes kuuleb, et tema sisemisi tundeid on 
mõistetud, kogeb kergendust.

Mu kilpkonn on 
surnud. Täna 
hommikul oli ta 
veel elus.

Ta oli mu 
sõber.

Sõbra kaota-
mine võib olla 
väga valus.

Ma õpetasin 
talle trikkide 
tegemist.

Ma toitsin 
teda iga päev.

Sa tõesti hoolisid 
oma kilpkonnast.

Teil oli kahe-
kesi nii tore.

Oi ei! Milline 
ehmatus.
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SELLE ASEMEL, ET SELGITADA JA OTSIDA LOOGIKAT,

Tavaliselt, kui lapsed nõuavad midagi, mida pole, hakkavad täis-
kasvanud loogiliselt selgitama, miks laps soovitut saada ei või. Sa-
geli juhtub aga nii, et mida rohkem me selgitame, seda rohkem 
lapsed protestivad.

Ma tahan 
oma krõbedat 
müslit!

Meil on tavalist 
müslit.

Ei!

Nüüd sa käitud 
nagu tita!

Ma tahan! 
Ma tahan!

Meil ei ole 
seda, kullake.

Ma just ütlesin, 
et meil ei ole 
seda.
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IV KASUTA VÕLUJÕUDU

Teinekord aitab tegelikku olukorda välja kannatada see, kui keegi 
mõistab su soovi suurust.

Ma tahan 
oma krõbedat 
müslit!

Ma tahan 
seda!

Ma saan aru kui väga 
sa seda soovid.

Ma tahan, et mul oleks 
võlujõud, millega saaks 
meile siia võluda hii-
gelsuure paki krõbedat 
müslit!

Ma 
tahan 
seda 
praegu.

Oh.
Olgu. Ma võtan 
siis võib-olla 
tavalist müslit.

Kuidas ma küll soo-
vin, et meil seda 
sinu jaoks oleks!
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Siin on siis neli võimalust anda murelikule lapsele „esmaabi”: 
täie tähelepanuga kuulates, kasutades sõnu, mis väljendavad hoo-
livust, andes tundele nime ja võimaldades soovitut fantaasiates.

Tähtsam kui ükski meie sõna, on meie hoiak. Kui meil ei ole 
kaasatundvat hoiakut, siis tunduvad meie sõnad lapsele võltside 
või manipuleerivatena. Lapse hingeni jõuame ainult sel juhul, kui 
meie sõnu saadavad tõelised empaatilised tunded.

Neljast eelpool näidatud variandist tundub ehk kõige raskem 
olevat lapse tundepurskele nime andmine. See vajab praktikas 
harjutamist, nägemaks, mis tegelikult lapse sõnade taga peitub, 
selle asemel, et arvata, mida ta võib tunda. Lapsele on tähtis õpe-
tada sõnavara, mis aitavad kirjeldada sisemist reaalsust. Siis, kui 
lapsed on olemas sõna, millega oma tunnet kirjeldada, saab ta ha-
kata ennast aitama.
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Järgmises ülesandes on kuus võimalikku ütelust, mida laps 
võib oma vanematele esitada. Palun lugege need läbi ning mõelge 
välja:

1. Üks või paar sõna, mis kirjeldaksid lapse võimalikke tun-
deid.

2. Lause, mida teie võiksite öelda, et näidata lapsele, kuidas te 
tema tundeid mõistate.

TUNNISTA TUNDEID

Laps ütleb

Üks või paar 
sõna, mis 
kirjeldaksid 
lapse võima-
likke tundeid

Lause, mida teie võiksite öelda, 
et näidata lapsele, kuidas te tema 
tundeid mõistate (unustage 
küsitlemine ja nõuanded!)

NÄIDE:
„Bussijuht karjus 
mu peale ja teised 
naersid.”

Piinlikkus
„See oli kindlasti sinu jaoks 
piinlik.”
või
„Tundub, et see oli piinlik.”

1. „Ma tahaksin 
Michael’ile vastu 
nina anda!”

...................... .........................................................
.........................................................
.........................................................

2. „Ainult väikese 
vihma pärast ei lu-
banud õpetaja meil 
matkale minna. Ta 
on loll.”

..................... .........................................................
.........................................................
.........................................................

3. „Mary kutsus 
mind oma peole, 
aga ma ei tea…”

...................... .........................................................
.........................................................
.........................................................
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4. „Ma ei saa aru, 
miks peavad õpeta-
jad meile nii palju 
nädalavahetuseks 
õppida andma!”

........................ .........................................................
.........................................................
.........................................................

5. „Meil oli täna 
korvpallitrenn ja ma 
ei saanud kordagi 
palli korvi.”

........................ .........................................................
.........................................................
.........................................................

6. „Janey kolib ära. 
Ta on mu parim 
sõber.”

........................ .........................................................
.........................................................
.........................................................

Kas panite tähele, kui palju mõttejõudu ja energiat kulub, and-
maks lapsele teada, et aimate, mida ta teie arvates võib tunda? 
Meie jaoks enamikele ei ole iseenesestmõistetavalt lihtne öelda 
midagi sellist:

„Oi, tundub, et sa oled vihane!” või
„See pidi sulle küll pettumust valmistama!” või
„Hm. Tundub, et sa ei ole väga kindel, kas lähed sellele peole,” 

või
„Tundub, et sulle on vastumeelne selline kodutööde hulk,” või
„Oi, see pidi küll masendav olema!” või
„Kui parim sõber ära kolib, siis teeb see kindlasti kurvaks.”

Ent ometi toovad just seesugused laused lapsele kergendust 
ja lohutust ning aitavad hakata tegelema probleemi lahendusega. 
(Muide, ärge kartke kasutada raskeid sõnu. Kõige kergem viis uut 
sõna õppida on seda kasutada kontekstis.)

Võib-olla mõtlete nii: hea küll, harjutust tehes oskasin vastata 
selliselt, et laps tundis, et mõistan teda – enam-vähem. Aga kui-
das vestlus edasi kulgeb? Kuidas jätkata? Kas järgmiseks võin nõu 
anda?
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Hoiduge nõuannete jagamisest. Ma tean, kui ahvatlev on la-
hendada lapse probleeme kiirete lahendustega:

„Ma olen väsinud.”
„Siis heida pikali ja puhka!”

„Mul on kõht tühi.”
„Siis söö midagi!”

„Ma ei taha süüa.”
„Ära siis söö!”

Võidelge kiustatusega koheselt midagi „paremaks” muuta. 
Nõuandmise asemel jätkake lapse tunnete tunnistamist ning pee-
geldamist.

Mida ma silmas pean? Toon teile näite. Üks isa meie vestlus-
ringist jutustas meile oma väikesest pojast, kes koju tormates tea-
tas nii, nagu oli kirjas eelpool harjutuses: „Ma tahaksin Michaelile 
vastu nina anda!” Isa sõnul oleks nende vestlus tavaoludes kulge-
nud umbes nii:

Poeg: Ma tahaksin Michaelile vastu nina anda!
Isa: Miks? Mis juhtus?
Poeg: Ta viskas mu vihiku pori sisse!
Isa: Kas sa tegid enne seda talle midagi?
Poeg: Ei!
Isa: Oled sa kindel?
Poeg:  Ausõna! Mina teda ei puutunud!
Isa:  Hea küll, Michael on su sõber. Kui sa minu nõu kuu-

laksid, siis unusta kogu see lugu. Ega sa ise ka kukupai 
ole, tead. Mõnikord oled sa ise tüli algataja, aga süüdis-
tad teist. Nii nagu juhtub sageli su venna puhul.

Poeg:  Mina ei alustanud. Tema alustas. Ah, sinuga ei saa rää-
kida.
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Aga isa oli just osalenud meie seminaris, mille teema oli aidata 
lastel tunnetega toime tulla. Ta jutustas meile, kuidas vestlus tema 
ja poja vahel tegelikult välja kukkus:

Poeg: Ma tahaksin Michaelile vastu nina anda!
Isa: Oi, küll sa oled vihane!
Poeg:  Ma tahaksin ta paksu näo üles lüüa!
Isa:  Sa oled kohe nii vihane!
Poeg: Kas tead, mida see ennasttäis riiukukk tegi? Ta haaras 

bussipeatuses mu vihiku ja viskas selle porilompi! Ilma 
mingi põhjuseta!

Isa: Hm…
Poeg: Ma arvan, et ta vist mõtles, et mina tegin kunstiklassis 

tema tobeda savist linnu katki.
Isa:  Sa arvad nii.
Poeg: Jah. Ta vaatas kogu aeg minu poole sel ajal kui ta nuttis.
Isa: Oi…
Poeg: Aga ma ei teinud seda katki! Mina ei teinud!
Isa:  Sa tead, et ei teinud.
Poeg: Noh, ma teinud seda meelega. Ma ei saanud sinna mi-

dagi parata, et see tobe Debby mind laua vastu lükkas.
Isa:  Nii et Debby lükkas sind.
Poeg: Jah. Mitu asja kukkus maha, aga ainuke, mis katki läks, 

oli see lind. Ma ei tahtnud! See oli ilus lind.
Isa:  Sa tõesti ei tahtnud seda lõhkuda.
Poeg: Ei! Aga ta ei uskunud mind.
Isa: Kas sa arvad, et ta ei usuks, kui sa talle tõtt räägiksid?
Poeg: Ma ei tea… Ma räägin talle igal juhul, kas ta usub või 

mitte. Ja ma arvan, et tema vabandab, et ta minu vihiku 
porri viskas.

Isa oli hämmastatud. Ta ei olnud esitanud ühtki küsimust, kuid 
vaatamata sellele oli poeg rääkinud talle kogu loo. Ta ei olnud 
andnud ühtki nõuannet, kuid sellele vaatamata oli poeg leidnud 
oma lahenduse. Tundus uskumatu, et ainuüksi kuulamine ja poja 
tunnete tunnistamine oli nii palju aidanud.
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Üks asi on teha kirjalikult ülesandeid ja lugeda modelleeritud 
dialooge. Hoopis midagi muud on kuulamisoskust lastega reaal-
setes suhtlussituatsioonides kasutada. Lapsevanemad räägivad, et 
enne kodusesse reaalsusesse sukeldumist aitavad töötoas tehtud 
rollimängud ja katsetused.

Järgnevatelt lehekülgedelt leiate ühe rollimängu harjutuse, 
mida saate koos sõbra või abikaasaga proovida. Otsustage, kumb 
mängib lapse osa ja kumb on lapsevanem. Seejärel lugege ainult 
enda osa.

Lapse osa
(Rollimäng)

I Arst teatas teile, et olete allergiline ning selleks, et vähem ae-
vastada, peate iga nädal saama süste. Mõnikord on süstid valusad, 
teinekord pole peaaegu midagi tunda. Süst, mille te täna saite, oli 
väga valus. Arstikabinetist väljudes soovite ka oma vanemale kur-
ta, kui halb teil on.

Teie vanem võib vastata teile kahel erineval viisil. Esmalt teie 
tundeid eitatakse, kuid sellele vaatamata püüdke ikkagi oma olu-
korda vanematele selgitada. Kui vestlus jõuab lõpule, küsige en-
dalt, millised tunded teid valdasid ning jagage neid ka oma rolli-
mängu partneriga.

Alustage stseeni käsivart hõõrudes ja sõnadega: „Arst tahtis 
mind selle süstiga peaaegu ära tappa!”

II Situatsioon on sama, kui seekord vastab lapsevanem teisiti. 
Jällegi, peale vestluse lõppu küsige endalt dialoogi käigus teid val-
lanud tunnete kohta ning jagage emotsioone partneriga.

Alustage stseeni käsivart hõõrudes ja sõnadega: „Arst tahtis 
mind selle süstiga peaaegu ära tappa!”

 
Kui olete stseeni kaks korda läbi mänginud, võib teil tekkida 

tahtmine rollid ära vahetada saamaks aimu, millisena paistab 
situatsioon lapsevanema seisukohast.
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Lapsevanema osa
(Rollimäng)

I Peate oma last iga nädal viima arsti juurde, kus talle tehakse 
allergia-vastaseid süste. Olgugi, et olete teadlik oma lapse hirmust 
nende käikude eest, teate te ometi seda, et enamikel kordadel kes-
tab valu vaid hetke. Täna kaebab kabinetist väljunud laps valu aga 
üsna kibedalt.

Mängige stseeni kaks korda. Esimesel korral püüdke tundeid 
eitades teha nii, et laps lõpetaks kaeblemise. Kasutage järgmisi väl-
jendeid (soovi korral mõelge ise välja endale sobivad): 

„No kuule, see ei saa ju nii valus olla!”
„Sa teed sääsest elevandi.”
„Sinu vend ei tee süstimise ajal teist nägugi.”
„Sa käitud nagu tita.”
„Sa parem harju sellega, sest hakkad neid süste saame iga nädal.”
Kui vestlus jõuab lõpule, küsige endalt, millised tunded teid 

valdasid ning jagage neid ka oma rollimängu partneriga.
Stseeni alustab lapse osatäitja.

II Situatsioon on sama, kuid seekord te ka tõesti kuulate.
Teie vastused näitavad, et te kuulate ja aktsepteerite tundeid, 

mida laps väljendab. Vastused võivad olla näiteks:
„Tundub, et see süst oli tõesti valus.”
„See süst oli kindlasti valus.”
„Mm, või nii valus.”
„Tegu on vist valuga, mida võiks soovida ainult oma halvimale 

vaenlasele.”
„Pole kerge neid süste nädalast nädalasse saada. Sa oled kindlas-

ti rõõmus, kui see kord läbi on.”
Kui vestlus jõuab lõpule, küsige endalt, millised tunded teid 

seekord valdasid ning jagage neid ka oma rollimängu partneriga.
Stseeni alustab ka seekord lapse osatäitja.

Kui olete stseeni kaks korda läbi mänginud, võib teil tekkida 
tahtmine rollid ära vahetada saamaks aimu, millisena paistab 
situatsioon lapse seisukohast.
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Kui mängisite last, kelle tundeid eirati ning eitati, kas vihastasi-
te siis üha enam ja enam? Kas peale selle, et olite vihane süstitege-
mise peale, muutusite lõpuks vihaseks ka oma vanema peale?

Kas lapse vingumist lõpetada püüdva lapsevanema osa mängi-
des ärritas teid üha enam ja enam „võimatult” käituv laps?

Tavaliselt nii see läheb, kui tundeid eitatakse. Lapsed ja vane-
mad muutuvad teineteise suhtes üha vaenulikumaks.

Kas lapse tunnetega arvestavat vanemat mängides tundsite, 
kuidas teie võitlusvalmidus asendus hoopis abistava jõuga? 

Kui mängisite last, kelle tunnetega arvestati, kas tundsite enda 
vastu suuremat lugupidamist ja armastust? Kas valu oli kergem 
kannatada siis, kui keegi selle suurust aimas? Kas elaksite ka järg-
mise nädala valu nendel tingimustel üle?

Tunnistades lapse tundeid teeme talle suure teene. Ma aitame 
tal leida kontakti tema sisemise reaalsusega. Ja siis, kui ta saab 
enda sisetunnetest aru, kogub ta kokku jõu, et tunnetega hakka-
ma saada.

KODUNE TÖÖ

1. Vähemalt üks kord nädalas vestelge lapsega tema tundeid akt-
septeerides. Kirjutage dialoog üles vahetult peale selle toimumist, 
kui see veel värskelt meeles on.

Laps: ………………………………………………………………
Vanem: ……………………………………………………………
Laps: ………………………………………………………………
Vanem: ……………………………………………………………
Laps: ………………………………………………………………
Vanem:  ……………………………………………………………
Laps: ………………………………………………………………

2. Lugege läbi käesoleva peatüki II osa. Sealt leiate (suhtlus)tehni-
kate kohta täiendavaid kommentaare. Lugege ka sagedamini esita-
tud küsimusi ning lastevanemate isiklikel kogemustel põhinevaid 
lugusid, mis näitavad, kuidas kulges uute tehnikate kasutamine 
kodudes.
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Aidates lastel

tunnetega toime tulla

Lapsed vajavad, et nende tundeid

aktsepteeritakse ja austatakse

1.  Võite ainult vaikselt ja tähelepanelikult kuulata.

2.  Võite oma tähelepanu kinnituseks kasutada sõnu 

„oi”,  „mm”,  „ah nii”.

3. Võite tundele nime anda.
 „See kõlab väga ärritavalt.”

4. Laske fantaasial lennata.
 „Ma soovin, et võiksin selle banaani sinu jaoks 

küpseks võluda.”

* * *

Kõiki tundeid saab aktsepteerida.

Teatud tegevusi peab piirama.

„Ma näen, kui vihane sa venna peale oled. Räägi talle 

oma soovist sõnadega, mitte rusikatega.”

Märkus: Võib-olla on teie jaoks kasulik teha koopia sellest ja teis-
test „meelespea” lehtedest, et neid soovi korral strateegilistesse 
kohtadesse enda jaoks üles riputada.

Kiire meelespea…
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II osa. Kommentaarid, küsimused ja 
vanemate lood

Vanemate poolt esitatud küsimused

1. Kas alati on vaja empaatiliselt vastata?
 
Ei. Enamasti koosneb meie suhtlus lastega tavalistest mõtte-

vahetustest. Kui laps teatab: „Ema, ma otsustasin täna peale kooli 
Davidi juurde minna,” siis ei ole vaja vanemal vastata: „Ah nii, 
sa oled otsustanud oma sõbra juurde täna õhtupoolikul minna.” 
Lihtne: „Aitäh, et sa seda mulle ütlesid,” on piisav. Empaatilist 
vastamist on vaja kasutada siis, kui lapsel on vaja teada, mida ta 
tunneb. Positiivsetele tunnetele pole raske vastata. Ei ole keeruline 
vastata võsukese ülevoolavale rõõmule „Ma sain mata testis sajast 
võimalikust punktist üheksakümmend seitse!” samaväärse entu-
siasmiga: „Üheksakümmend seitse, sa oled kindlasti väga rahul!”

Kuid just negatiivsete emotsioonide puhul läheb meil tarvis 
suhtlustehnikaid. Peame üle saama kiusatusest ignoreerida, eita-
da, moraliseerida vms. Üks isa rääkis, et teda aitas oma poja tun-
nete suhtes empaatiliseks muutuda see, kui ta hakkas poja füüsilisi 
„sinikaid” hingeliste „sinikatega” võrdsele pulgale asetama. Mille-
gipärast aitas kujutluspilt haavast või marrastusest tal aru saada, et 
tema poeg vajab oma tunnetele sama kiiret ja tõsist esmaabi kui 
katkise põlve puhul.

2.  Miks ei ole õige lapse käest otse küsida: „Miks sa ennast nii-
moodi tunned?”

Mõned lapsed oskavad rääkida, miks nad on hirmunud, viha-
sed või õnnetud. Kuid paljude jaoks suurendab küsimus „miks?” 
veelgi nende muret. Lisaks probleemi algsele põhjusele peavad 
nad seda nüüd veel analüüsima hakkama ning mõistliku seletuse 
välja käima. Tihti lapsed ei tea oma tunnete põhjust. Mõnel teisel 
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juhul jällegi kardavad nad, et põhjus pole täiskasvanud silmis kül-
lalt „hea” („kas sa sellepärast nutadki?”)

Murelikku noorukit aitab palju rohkem see, kui ta kuuleb: „Ma 
näen, et miski vaevab sind,” kui et teda üle kuulatakse: „Mis juh-
tus?” või „Miks sa ennast niimoodi tunned?” Täiskasvanuga, kes 
tundeid mõistab, mitte ei pressi välja selgitust, on kergem rääki-
da.

3.  Kas me peame oma lastele kinnitama, et nõustume nende 
tunnetega?

Lapsed ei vaja, et keegi nende tunnetega nõus oleks. Nad soo-
vivad, et nende tundeid tunnistataks. Väljend „sul on õigus” pai-
tab hetkeks kõrvu, kuid võib osutuda takistavaks lapsel endal asju 
läbi seedida.

Näiteks:
Laps: Õpetaja ütles, et ta jätab meiega klassietenduse tege-

mise pooleli. Ta on õel!
Vanem:  Pärast nii paljusid proove? Ma olen sinuga nõus. Ta 

peab tõesti õel olema, et midagi sellist teha. 
Vestluse lõpp.

Pange tähele, kui palju kergem on lapsel konstruktiivselt mõel-
da juhul, kui tema tundeid aktsepteeritakse: 

Laps:  Õpetaja ütles, et ta jätab meiega klassietenduse tege-
mise pooleli. Ta on õel!

Vanem:  See on sinu jaoks kindlasti suur pettumus. Sa nii 
ootasid selle näidendi  valmimist.

Laps:  Jah. Ainult sellepärast, et mõned lapsed proovi ajal 
lollitasid. See on nende süü.

Vanem:  (kuulab vaikselt)
Laps:  Õpetaja on sellepärast vihane, et keegi ei tea oma osa 

peast.
Vanem: Ah nii.
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Laps:  Ta ütles, et kui me end kätte võtame, siis võib-olla an-
nab ta meile veel ühe võimaluse… Ma parem lähen 
veel osa kordama. Kas sa aitad mind täna õhtul?

Kokkuvõttes: mida vajavad igas eas inimesed stressiolukorras? 
Nad ei vaja nõustumist või mittenõustumist; nad vajavad seda, et 
keegi nende tundeid tunnistaks.

4.  Juhul, kui lapsele on nii tähtis näidata, et mõistan ta tun-
deid, miks siis ei piisa lihtsalt lausest: „Ma mõistan su tun-
deid.”?

Häda on selles, et mõned lapsed lihtsalt ei usu teid, kuigi ütle-
te, et saate nende murest aru. Nad vastavad: „Ei, sa ei saa.” Kui te 
aga vaevute täpsustama („Esimene koolipäev võib olla päris hir-
muäratav – nii palju uut, millega tuleb harjuda”), teab laps, et te 
tõepoolest mõistate.

5.  Mida teha siis, kui püüan anda tundele nime, aga tuleb väl-
ja, et mul polnud õigus?

Ei juhtu midagi hullu. Teie laps parandab teid kiiresti.
Näide:
Laps:  Isa, kontrolltöö lükati järgmisele nädalale.
Isa:  See on siis küll sinu jaoks kergendus.
Laps:  Ei, ma vihastasin. Nüüd ma pean kogu seda materjali 

järgmisel nädalal jälle tuupima.
Isa:  Ah soo, sa lootsid asjaga ühele poole saada.
Laps:  Just!

Muidugi ei suuda keegi alati õigesti ära arvata, mida teine ini-
mene tunneb. Meie võimuses on püüda oma laste tunnetest aru 
saada. Iga kord see meil ei õnnestu, kuid enamasti meie katseid 
hinnatakse.
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6.  Tean, et tundeid tuleb aktsepteerida, kuid minu jaoks on 
seda raske teha, kuuldes oma last ütlemas „ma vihkan sind” 
või „sa oled vastik”.

Kui teid ärritab „ma vihkan sind!” siis tuleks lapsele öelda: 
„Mulle ei meeldi seda sinu suust kuulda. Kui sa oled millegipärast 
vihane, siis anna seda mulle teistmoodi teada. Sel juhul saan ma 
sind ehk aidata.”

7.  Kas peale selle, et kinnitada lapsele, kuidas ma tema tun-
netest aru saan, on ka mõni muu moodus ärritunud last 
aidata? Minu poeg ei kannata üldse mitte mingisugust ärri-
tusseisundit. Mõnikord teda mingil määral küll rahustavad 
minu sõnad: „See on kindlasti ärritav”, kuid enamasti ta 
isegi ei kuule mind.

Meie töörühmade vanemad on avastanud, et füüsiliselt ak-
tiivne tegevus aitab mõnikord äärmiselt ärritunud lapsel raskeid 
tundeid leevendada. Oleme kuulnud palju lugusid lastest, kes on 
rahunenud pärast seda, kui on löönud patja, tagunud vanu pa-
kendeid, tampinud ja sõtkunud savi, lõvi kombel möiranud või 
noolt visanud. Tundub, et on üks tegevus, mida vanemad kõige 
meelsamini jälgivad ning mis on ka lastele kõige ohutum. See on 
oma tunnete joonistamine. Kaks järgnevat näidet leidsid aset ühe 
nädala jooksul.

Jõudnud tagasi loengult, leidsin oma 3-aastase poja põ-
randal maas jonnimas. Minu mees seisis sealsamas ning kogu 
tema olek väljendas tülgastust. Tema sõnad mulle olid: „Hea 
küll, spetsialist laste alal, vaatame, kuidas sina sellega siin 
hakkama saad.” Tundsin, et pean olema ülesannete kõrgusel. 
Vaatasin alla Joshua peale, kes endiselt kisas ja siples ning haa-
rasin telefoni kõrvalt paberi ja pliiatsi. Seejärel ma põlvitasin, 
ulatasin Joshuale pliiatsi ja paberi öeldes: „Võta. Näita mulle, 
kui vihane sa oled. Joonista pilt sellest, mis tunne sul on.” 
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Joshua hüppas kohe püsti ja hakkas vihaselt ringe joonista-
ma. Ta näitas seda mulle ja ütles: „Vaata, kui vihane ma olen!”

„Sa oled tõesti vihane!” ütlesin ja rebisin talle veel ühe lehe. 
„Näita veel,” sõnasin.

Laps kritseldas raevukalt paberile ja ma ütlesin uuesti: „Oi, 
nii vihane!” Tegime kogu protseduuri veel kord läbi. Neljandat 
paberit ulatades oli ta juba märgatavalt rahunenud. Ta vaatas 
seda pikalt ning ütles siis: „Nüüd ma näitan oma rõõmsaid 
tundeid.” Ta vedas paberile ringi kahe silma ja naeratava suu-
ga. See oli uskumatu. Kahe minutiga oli hüsteeria muutunud 
naeratuseks – ja ainult seetõttu, et lasin tal oma tundeid näida-
ta. Pärast ütles mu mees: „Käi seal grupis edasi.”

Järgmisel korral rääkis üks teine ema oma kogemusest sama 
tehnikat kasutades.

Kui kuulsin eelmisel nädalal lugu Joshuast, oli mu esimene 
mõte: oi, kuidas sooviksin sama proovida ka Toddiga. Todd 
on samuti 3-aastane, kuid tal on tserebraalparalüüs1 ning kõik, 
mis teiste laste jaoks on loomulik – kukkumata seista, pead 
püsti hoida – nõuab Toddilt väga suurt pingutust. Ta on küll 
teinud suuri edusamme, kuid võib ikkagi kergesti masendusse 
langeda. Iga kord, kui midagi ebaõnnestub, võib ta tundide vii-
si ühtejutti karjuda. Siis ei suuda ma mitte mingi nipiga tema-
ni jõuda. Kõige halvem selle juures on, et ta püüab mind lüüa 
ja hammustada. Ta vist arvab, et kõigis tema kannatustes olen 
süüdi mina ja mina peaksin ka midagi ette võtma. Enamuse 
ajast on ta minu peale vihane. 

Peale eelmist loengut koju minnes arutlesin endamisi, kui-
das saaksin ennetada Toddi täielikku „jonniauku” langemist. 
Sel õhtupoolikul mängis ta oma uue puzzlega. See oli väga liht-
sakoeline, vaid mõne suure tükiga. Sellegipoolest oli tal rasku-

1  tserebraalparalüüs ehk lapseea tserebraalne halvatus on peamisi keha-
lise puude tekitajaid. Tegemist on on kesknärvisüsteemi haigusega, mis 
avaldub liigutuste kontrolli, toonuse ning kehaasendi häiretena. Haigust 
põhjustab sünnieelne või sünniaegne areneva aju kahjustus (tõlk.)
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si viimase tüki paigalesobitamisega ja pärast mõnda katsetust 
hakkas tema nägu muutuma kurjakuulutavaks. „Oh ei, hakkab 
jälle peale!” Jooksin tema juurde ja hüüdsin: „Pea kinni! Oota! 
Ära liiguta! Mul on vaja üks asi võtta.” Todd oli jahmunud. 
Tuulasin palavikuliselt raamaturiiulis, kuni leidsin suure pur-
purpunase kriidi ja lehe joonistuspaberit. Istusin poja kõrvale 
põrandale ja pärisin: „Todd, kas sa oled nii vihane?” Vedasin 
paberile nurgelisi siksakke, üles ja alla, üles ja alla.

„Jah,” ütles ta ja tiris mu käest kriidi. Ta joonistas metsikuid 
viltuseid kriipse. Siis tagus ta pliiatsiotsaga, seni kuni paber oli 
üleni auguline. Hoidsin paberit vastu valgust ning sõnasin: „Sa 
oled nii vihane… Sa oled täiesti raevunud!” Ta haaras mu käest 
paberi ja rebis selle nutu saatel tükkideks, kuni alles oli vaid 
hunnik paberipuru. Kui ta oli lõpetanud, vaatas ta mulle otsa ja 
ütles: „Ma armastan sind, emme.” Ta ütles seda esimest korda.

Olen seda meetodit ikka ja jälle proovinud. Iga kord sel-
lest abi ei ole. Arvatavasti pean tema jaoks veel mingi füüsilise 
väljundi leidma, näiteks poksikott vms. Ma hakkan mõistma 
kõige tähtsamat: ka siis, kui ta taob või trambib või joonistab, 
näitab minu juuresolek talle, et isegi tema kõige vihasemaid 
tundeid mõistetakse ja aktsepteeritakse.

8.  Kui ma kõiki oma lapse tundeid aktsepteerin, kas see ei 
anna talle siis põhjust arvata, et kõik, mida ta teeb, on minu 
meelest väga hea? Ma ei soovi olla kõikelubav lapsevanem.

Ka meie muretsesime, kas me mitte pole kõikelubavad. Lõpuks 
hakkasime aru saama, et meie lähenemine tähendas ainult kõikide 
tunnete lubamist. Näiteks: „Ma näen, et sinu jaoks on väga nalja-
kas kahvliga või sees sonkida.”

See aga ei tähenda, et peaksite lubama lapsel käituda teile vas-
tuvõetamatul moel. Võipakki „noore kunstniku” eest ära võttes 
andke teada, et: „Võiga ei mängita. Kui soovid voolida ja kujusid 
teha, siis kasuta selleks oma savi või plastiliini.”

Arvame, et lapse tundeid aktsepteerides on neil lihtsam leppi-
da meie poolt seatud piiridega.
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9. Miks ei ole hea anda nõu lapsele, kellel on probleem?

Andes lapsele nõu või kiireid valmis lahendusi, võtame me 
neilt võimaluse kogeda ise oma probleemiga maadlemist.

Kas on hetki, kui nõuanne on vajalik? Kindlasti.
Detailsema arutluse sellest, millal ja kuidas nõu anda, leiate IV 

peatükist Iseseisvumise toetamine pealkirja Veel nõuannetest alt.

10.  Kas on võimalik midagi tagantjärele teha siis, kui lapse-
le antud tagasiside pole teda aidanud? Eile oli mu tütar 
koolist tulles väga endast väljas. Ta soovis mulle rääkida, 
kuidas mõned lapsed temaga mänguväljakul norisid. Olin 
väsinud ja oma probleemidega hõivatud ning seetõttu tõu-
kasin ta eemale, käskides nutmise lõpetada. Ütlesin, et see 
ei ole veel maailma lõpp. Ta nägi välja väga õnnetu ja läks 
oma tuppa. Tean, et keerasin käki kokku. Mida nüüd teha 
annaks?

Iga kord, kui lapsevanem endale ütleb: „Kindlasti tegin ma 
suure vea. Miks ma ei võinud öelda, …” saab ta automaatselt tei-
se võimaluse. Elu koos lapsega ei ole suletud ring. Alati on veel 
mõni võimalus, kas tunni, päeva või nädala pärast öelda: „Ma olen 
mõelnud selle üle, millest sa varem rääkisid, nendest lastest, kes 
sind mänguväljakul kiusasid. Ma mõistan, kui solvav see võis sinu 
jaoks olla.” Kaastunne kulub alati ära, ükskõik, kas seda teha va-
rem või hiljem.
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Hoiatused

I  Tavaliselt tekitab lastes tõrget see, kui nende sõnu korratak-
se täpselt samal moel.

Näide:
Laps: Mulle ei meeldi enam David.
Vanem: Sulle ei meeldi David enam.
Laps: (ärritunult) Seda ma just ütlesin.

See laps poleks soovinud „papagoi taolist” vastust, vaid:
„Miski David’i juures häirib sind,” või
„Näib, et oled tema peale pahaseks saanud.”

II  Mõned lapsed ei taha paha tuju korral üldse rääkida. Nen-
de jaoks on lihtsalt ema või isa juuresolek piisavaks lohutu-
seks.

Üks ema rääkis meile sellise loo. Ühel päeval leidis ta oma 
10-aastase tütre nutetud silmadega diivani nurgas kössitamas. 
Ema võttis tütre kõrval istet, kallistas teda ja ütles vaikselt: „Mi-
dagi on juhtunud.” Nii istus ta koos tütrega vaikselt viis minutit. 
Lõpuks tüdruk ohkas ja lausus: „Aitäh, ema. Mul on nüüd parem.” 
Ema ei saanudki kunagi teada, mis oli juhtunud. Ta teadis ainult, 
et tema lohutav kohalolek pidi olema last aidanud, sest tund aega 
hiljem kuuldus tütre toast lõbusat ümisemist.

III  Mõned lapsed ärrituvad, kuuldes vanematelt oma tunnetele 
küll „õiget”, kuid osavõtmatut vastust.

Üks meie grupi teismeline tütarlaps rääkis, kuidas ta oli koolist 
koju olles raevunud, sest tema parim sõber oli reetnud ühe väga 
isikliku saladuse. Ta jutustas sellest oma emale. Ema vastas nagu 
möödaminnes: „Sa oled vihane.” Tüdruku sõnul ei suutnud ta en-
nast tagasi hoida nähvamast: „Kas tõesti?”
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Küsisime temalt, millist vastust ta oleks oma emalt oodanud. 
Ta mõtles hetke ja ütles: „Asi polnudki sõnades, vaid selles, kuidas 
ta neid ütles. Tundus, nagu räägiks ta kellegi tunnetest, kellest ta 
üldse ei hooli. Ma oleksin tahtnud, et ta oleks minuga ühes paadis 
olnud, öeldes kas või näiteks: „Pagan, Cindy, sa oled tema peale 
kindlasti maruvihane.” Siis oleksin ma tundnud, et ta mõistab.”

IV Mõnikord ei sobi lastele liigne intensiivsus, millega vane-
mad vastavad.

Näide:
Teismeline: (torisedes) Steve lasi ennast tänavanurgal pool 

tundi oodata ja siis ta mõtles mingi loo välja, mis 
niikuinii tõsi ei ole.

Ema:  See on andestamatu! Kuidas ta võis sulle midagi sel-
list teha? Ta on hoolimatu ja vastutustundetu. Sa vist 
ei taha teda enam kunagi näha.

Tõenäoliselt ei tulnud antud teismelisele pähegi sedavõrd jõu-
liselt reageerida või drastiliselt kättemaksule mõelda. Arvatavasti 
vajas ta, et ema oleks veidi temaga kaasa torisenud või pead van-
gutades mõista andnud, kuidas mõistab ärritust, mida sõbra käi-
tumine oli tekitanud. Ta ei vajanud enam lisakoormat niigi eba-
meeldivate tunnetega hakkama saamiseks.

V Lastele ei meeldi, kui vanemad kordavad laste endi poolt en-
dale pandud halvustavaid nimesid.

Kui laps kurdab teile, et ta on rumal, inetu või paks, siis ei aita 
teda: „Oi, sa arvad, et oled rumal,” või „Sul on tunne, et oled inetu.” 
Pole vaja selles vallas lapsega koostööd teha. Saame tema tunnet 
aktsepteerida ka ilma halvustavat sõna kordamata.

Näide:
Laps:  Õpetaja ütles, et meil ei tohiks õhtul rohkem kui vee-

rand tundi matemaatika kodutöö tegemisele kuluda. 
Mul kulus terve tund. Järelikult olen ma loll.
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Vanem: Võib olla üsna heidutav, kui töö võtab arvatust roh-
kem aega.

Näide:
Laps:  Kui ma naeratan, siis näen ma jube välja. Ainult 

hambaklambrid kargavad silma. Ma olen nii kole.
Vanem:  Sulle tõesti ei meeldi oma välimus nende asjandus-

tega. Ega see vist ei lohuta, et minu silmale pakud sa 
väga kena vaatepilti – kas koos klambritega või ilma.

* * *

Loodame, et „hoiatused” ei ole teid ära ehmatanud. Küllap 
olete nüüdseks juba mõistnud, et tunnetega tegelemine pole mitte 
teadus, vaid kunst. Sellegipoolest usume (toetudes aastatepikku-
sele kogemusele), et peale mõningaseid katsetusi ja vigu saavad 
lapsevanemad osavateks kunstnikeks. Mõne aja pärast avastate, 
milline lähenemine just teie lapsele sobib. Praktika käigus näete, 
mis ärritab ja mis lohutab, mis tõukab last eemale ja mis loob teie 
vahel intiimse õhkkonna, mis haavab ja mis parandab. Pole ühtegi 
aseainet teie enda intuitsioonile.

Vanemate lood

Õpetame igale grupile ühtesid ja samu põhimõtteid. Kuid me 
ei väsi imestamast, kuivõrd originaalsed võivad lapsevanemad olla 
nende printsiipide rakendamisel. Järgnevad näited on kirja pan-
dud peaaegu muutmatul kujul. Enamikel juhtudel on muudetud 
laste nimesid. Te märkate, et mitte iga vastus vanema suust ei kõla 
musternäidisena. Aga see ei loe. Loeb nende soov kuulata ning 
aktsepteeriv hoiak.

Esimesed kaks lugu jutustanud vanematel oli raske uskuda, et 
peale seda, kui nad olid hoidnud ennast tagasi nõuannete jagami-
sest, hakkasid nende lapsed tõesti tegutsema iseseisva probleemi-
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lahenduse suunas. Üks emadest juhatas oma jutu sisse sõnadega: 
„Kuulake, kui vähe mul öelda oli!”

8-aastane Nick tuleb koolist ja ütleb: 
Ma tahaksin Jeffreyt lüüa.
Mina: Sa oled tõesti Jeffery peale vihane!
Nicky:  Jah. Kui me mängime jalkat ja mina saan palli, siis 

ta ütleb: „Anna pall mulle, Nicky, ma olen sinust 
parem.” Kas see ei ajaks igaüht närvi?

Mina:   Tõesti.
Nicky:  Jeffrey pole muidu üldse selline. Esimeses klassis oli 

ta tore. Aga ma arvan, et sellest ajast, kui Chris meie 
klassi tuli, võttis Jeffrey temalt uhkustamise kombe 
üle.

Mina: Ah nii.
Nicky:  Helistame Jeffreyle ja kutsume ta parki kaasa.

* * *

Minu poeg Douglas käib esimeses klassis. Ta ei ole agres-
siivne ega satu kaklustesse. Seetõttu kaldun ma olema ülehoo-
litsev, sest ta näib mulle kaitsetu. Esmaspäeval tuli ta koolist 
ja rääkis, et üks tema klassi poiss, kes on palju suurem, saatis 
ühe oma käskjala ütlema, et homme saab Douglas peksa. Mu 
esimene reaktsioon oli puhas hüsteeria: laps tuleb koolist koju 
jätta, üleöö peab ta selgeks saama enesekaitse – ühesõnaga, tu-
leb teha kõik, säästmaks teda valust ja hirmust.

Selle asemel, et oma hirmu talle näidata, otsustasin teda 
tähelepanelikult kuulata ning vastasin ainult: „Mm.” Seejärel 
alustas Douglas katkematut monoloogi. Ta rääkis: „Nii, ma 
olen mõelnud välja, kuidas ennast kaitsta. Kõigepealt proovin 
ma temaga rääkida, et ta kakluse ära jätaks. Ma selgitan talle, 
et kakelda pole ilus. Kui see ei aita, siis panen ma prillid ette, 
aga (ta peatus ja mõtles veidi) kui ta on nii suur riiukukk, et see 
teda ei peata – aga suur riiukukk peab ta olema, sest ma pole 
temaga sõnagi vahetanud ja nüüd tahab ta mulle kallale tulla – 
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siis ma palun Kennyl talle kallale minna. Kenny on nii suur, et 
ajaks talle hirmu nahka juba paljalt peale vaadates. 

Olin šokeeritud ja suutsin öelda ainult: „Oi.” Ja Douglas 
ütles: „Olgu, küll kõik saab korda… Mul on mitu plaani va-
ruks,” ning ta läks kergendunult toast välja. Olin oma pojast 
vaimustuses. Mul polnud aimugi, et ta võiks oma probleemide 
lahendamisel nii vapper või loominguline olla. See kõik sündis 
nii, et ma kuulasin ega seganud vahele. Sellegipoolest ei jät-
nud ma asja sinnapaika. Ma ei öelnud Douglasele midagi, kuid 
helistasin õhtupoolikul tema klassijuhatajale ja informeerisin 
teda, mis teoksil. Ta oli mulle tänulik informatsiooni eest, sest 
tänapäeva maailmas ei saa ühestki ohust mööda vaadata.

Järgmisel päeval nõudis minult suurt jõupingutust mitte 
pärima hakata, kuidas koolis läks. Douglas ütles: „Emme, tead, 
see riiukukk ei tulnud täna mulle lähedalegi.”

* * *

Mõned vanemad jagasid oma hämmastust selle üle, et nende-
poolsel aktsepteerival vastusel oli rahustav toime. Endised „rahu-
ne maha!” ja „lõpeta ära!” ainult valasid õli tulle, kuid sageli piisas 
vaid paarist tähelepanu kinnitavast sõnast, et raevukaid tundeid 
ja meeleolu muljetavaldavalt muuta. Esimene näide pärineb ühelt 
isalt:

Minu tütar Holly tuli koju.
„Õpetaja G. röökis täna võimlas minu peale.”
„Oi.”
„Ta lausa kriiskas.”
„Ta oli tõesti vihane.”
„Ta lõugas: „Võrkpallis ei lööda palli niimoodi! Tee seda nii!” 

Kuidas ma peaksin seda teadma? Ise ta pole meile rääkinud, kui-
das tuleb lüüa.”

„Olid tema peale pahane, et ta su peale karjus.”
„Ta vihastas mind nii väga.”
„See, kui ilma erilise põhjuseta karjutakse, võib küll pahaseks 

teha.”
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„Tal ei olnud mingit õigust!”
„Sa tunned, et ta ei oleks tohtinud sinu peale häält tõsta.”
„Muidugi mitte. Ma olen ta peale nii vihane, et võiksin ta juur-

de minna… Ma tahaksin teda nõeltega torkida. Las kannatab!”
„Riputaksid ta pea alaspidi rippuma.”
„Küpsetaks teda õlis.”
„Või grilliksid.”
Selleks hetkeks Holly juba naeratas. Minulgi oli naljakas. Ta 

hakkas naerma ning mina samuti. Seejärel märkis Holly, et see, 
kuidas õpetaja tema peale karjus, oli tõesti tobe, kuid: „Tegeli-
kult ma nüüd tean, kuidas võrkpallis lööma peab nii, et ta rahule 
jääks.”

Tavaliselt oleksin ma tõenäoliselt öelnud: „Sa vist tegid midagi 
valesti, et ta karjuma hakkas. Järgmine kord kuula, kui õpetaja sind 
parandab. Siis sa tead, mida edaspidi teha.” Tütar oleks sellepeale 
arvatavasti ust paugutades oma tuppa läinud ning seal raevukalt 
mõelnud, milline aktiivne hull on ta isa, kellele sekundeerib halet-
susväärne õpetaja.

* * *

Toimumiskoht: minu köök.
Olen just väikese Nina magama saanud. Evan tuleb koolist koju 

suure õhinaga, sest ta läheb Chadi poole mängima.
Evan: Tere, emme! Lähme nüüd Chadi poole!
Mina: Nina magab praegu, aga me läheme hiljem.
Evan: (saab pahaseks) Ma tahan nüüd minna. Sa ütlesid, et 

me läheme.
Mina: Kuidas oleks, kui ma saadan sind ja sina lähed jalgrat-

taga.
Evan:  Ei! Ma tahan, et sina ka seal oleksid. (Hakkab hüsteeri-

liselt nutma) Ma tahan praegu minna! (Ta võtab koolist 
kaasa toodud joonistuse, kägardab selle kokku ja viskab 
prügikasti.)
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Mina:  (süttib ohutuli) Oi, küll sa oled raevus! Sa oled nii 
vihane, et viskasid omaenda tehtud joonistuse minema. 
Sa pead ikka väga pahane olema. Sa ootasid nii väga 
Chadi poole minemist ja temaga koos mängimist, aga 
nüüd Nina magab. See on pettumus.

Evan: Jah. Ma tõesti tahtsin Chadi poole minna. (lõpetab 
nutmise) Emme, kas ma võin telekat vaadata?

Mina:  Muidugi.

* * *

Situatsioon: isa hakkab kalale minema ja 4-aastane Danielle 
soovib temaga kaasa minna.

Isa: Hea küll, kullake, sa võid kaasa tulla, kuid pea meeles, me 
oleme väga-väga pikka aega väljas ja õues on hommikuti jahe.

Danielle: (üle näo valgub hämming ja ta vastab väga kõheldes) 
Ma mõtlesin ümber… Ma tahan koju jääda.

Kaks minutit peale isa lahkumist hakkavad pisarad voolama.
Danielle: Issi jättis mind koju. Ta teadis, et ma tahtsin kaasa 

minna.
Ema: (pole hetkel aega ega tuju asjaga tegeleda) Danielle, me 

mõlemad teame, et sa ise otsustasid koju jääda. Sinu nutt segab 
mind, ma ei soovi seda kuulata. Nii et kui soovid jätkata, siis mine 
oma tuppa.

Danielle jookseb ulgudes oma tuppa.
Mõni minut hiljem otsustab ema proovida uut meetodit.
Ema: (läheb tütre tuppa ja istub tema voodile) Sa tahtsid nii 

väga issiga koos olla, eks?
Danielle lõpetab nutmise ja noogutas.
Ema: Sind ajas segadusse, kui issi rääkis, et seal on külm. Sul 

oli raske otsustada.
Lapse silmades on kergendus. Pead noogutades kuivatab ta pi-

sarad.
Ema: Sul oli tunne, et sul polnud otsustamiseks piisavalt aega.
Danielle: Ei olnud jah.
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Siis me kallistasime. Danielle hüppas oma voodist välja ja läks 
mängima.

* * *

Tundub, et lapsi aitab teadmine, et neil võivad samaaegselt olla 
vastandlikud tunded.

Peale väikese tita sündi rääkisin ma alati Paul’ile, kuidas ta oma 
väikevenda armastab.

Paul raputas pead: „Eiiii, eiiii!”
Viimase kuu jooksul olen öelnud: „Paul, mulle tundub, et sa 

tunned väikevenna vastu erinevaid tundeid. Mõnikord oled sa 
rõõmus, et sul on vennake. Teda on naljakas vaadata ja temaga 
mängida. Aga mõnikord ei meeldi sulle üldse, et ta olemas on. Ja 
sa tahaksid, et ta ära läheks.”

Paul’ile see meeldib. Vähemalt korra nädalas ütleb ta mulle: 
„Emme, räägi mulle minu erinevatest tunnetest!”

* * *

Mõned vanemad olid uute tehnikatega eriti rahul. Lapse hir-
mu või meeleheite korral peeti neid abistavateks. Vanemad olid 
rõõmsad, saades teada, et nad ei pea lapse muret endale ega enda 
omaks võtma. Üks ema rääkis: „Olen hakanud aru saama, millist 
üleliigset koormat olen pikka aega kandnud, püüdes pidevalt vas-
tutada oma laste õnne eest. Sellest, kui kaugele asjad olid läinud, 
sain esimest korda aimu siis, kui leidsin ennast kleeplindiga soo-
lapulka parandamas. Seda selleks, et mu 4-aastane poeg lõpetaks 
nutmise. Ma olen ka sellest aru saanud, millise koorma ma laste 
õlule panin. No mõelge! Lisaks oma algsele murele ärritusid nad 
mind nende kannatusi kannatamas nähes veelgi. Minu ema käitus 
samuti ja ma mäletan, kui süüdi ma ennast sellepärast tundsin – 
justkui oleks mul midagi viga, et ma kogu aeg õnnelik ei olnud. 
Ma tahan, et mu lapsed teaksid: neil on õigus olla õnnetu, ilma et 
nende ema seetõttu kokku kukuks.

* * *
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Minu poeg Ron saabus koju poriste üleriiete ning mahalöödud 
pilguga. 

Isa:  Ma näen, et su püksid on täiesti porised.
Ron:  Jah, ma olen jalgpallis täielik jobu.
Isa:  Sul oli raske mäng.
Ron:  Jah, ma ei oska mängida. Ma olen liiga nõrk. Isegi 

Jerry jookseb mind pikali.
Isa:  See on päris ebameeldiv, kui pikali joostakse.
Ron:  Jah. Ma tahaksin tugevam olla.
Isa:  Sa tahad, et sul oleks keha nagu Arnold Schwaze n-

eggeril või joosta nagu Jim Brown.
Ron:  Jah. Siis ma saaksin neid pikali lüüa.
Isa:  Sa saaksid neist jõujuurikatest mööda joosta.
Ron:  Mul oleks palju ruumi jooksmiseks.
Isa:  Sa saaksid joosta.
Ron:  Ma võiksin sööta ka. Lühikesed söödud tulevad mul 

hästi välja. Pikad nii hästi ei õnnestu.
Isa:  Sa oskad joosta ja sööta.
Ron:  Jah. Ma suudan paremini mängida.
Isa:  Sul on tunne, et sa võid paremini mängida.
Ron:  Järgmisel korral mängin ma paremini.
Isa:  Sa tead, et mängid paremini.
Tavaliselt oleksin ma kostitanud Roni mõne sellise lausega 

nagu: „Sa oled hea mängija. Sul juhtus ainult olema halb mäng. 
Ära muretse, küll järgmisel korral läheb paremini!” Ta oleks tõe-
näoliselt mossitades oma tuppa lonkinud.

Olen selles grupis teinud vapustava avastuse: mida enam püüad 
sa lapse halba tuju eemale peletada, seda halvemaks asi läheb. 
Mida vabamalt aktsepteerida ebamugavaid tundeid, seda lihtsam 
on lapsel neist vabaneda. Minu meelest võib öelda, et kui soovid 
endale õnnelikku perekonda, siis valmista ennast ette paljudeks 
õnnetuteks (enese)väljendusteks.

* * *
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Hansul on olnud raske periood. Tal on õpetaja, kes on tema 
vastu väga range, ja keda ta ei salli. Siis, kui ta on kõige õnnetum 
ja masendunud (tavaliselt valab ta oma koolipinged välja kodus) 
nimetab ta ennast „lolliks”. Tal on tunne, et ta ei meeldi kellelegi, 
sest ta on rumal, ja et teda peetakse klassi tobuks jne.

Ühel sellisel õhtul istus mu mees parimate kavatsustega maha, 
et pojaga juttu ajada. 

Frank: (leebelt) Hans, sa ei ole rumal.
Hans:  Ma olen liiga rumal. Olen lollimast lollim.
Frank:  Aga Hans, sa ei ole rumal. Kuule, sa oled üks targe-

maid 8-aastaseid, keda ma tean.
Hans:  Ma ei ole tark. Ma olen loll.
Frank: (endiselt leebelt) Sa ei ole rumal.
Hans:  Olen küll.
Ja nii see muudkui läks. Ma ei soovinud vahele segada, kuid ma 

ei suutnud seda ka rohkem kuulata ja nii ma lahkusin toast. Fran-
ki auks tuleb öelda, et ta ei kaota kunagi enesevalitsemist. Hans 
aga läks isegi voodisse, korrutades masendunult, et ta on loll. 

Läksin tema juurde. Mul oli temaga olnud tohutult raske päev. 
Terve pärastlõuna ja õhtu oli ta tegelenud minu vihale ajamisega 
ning ma ei suutnud endas rohkemaks jaksu leida. Kuid seal ta oli, 
lamas õnnetult voodis ja rääkis, et on rumal ja kõik vihkavad teda. 
Nii ma siis läksin tema juurde. Ma isegi ei teadnud, kui paljuks 
mul jõudu on, et midagi öelda. Ma lihtsalt istusin surmväsinult 
tema voodi äärel. Siis meenus mulle kursustel kuuldud fraas ja ma 
ütlesin peaaegu mehhaaniliselt: „Need on rasked tunded.”

Hans lõpetas enda lolliks nimetamise ja jäi minutiks vait. Siis 
lausus ta: „Jah.” See andis mulle jõudu jätkata. Hakkasin nagu 
muuseas rääkima toredatest ja erilistest asjadest, mida ta aastate 
jooksul kas öelnud või teinud oli. Ta kuulas mõnda aega ja hak-
kas siis ka ise oma meenutusi jutustama. „Mäletad, kui sa otsisid 
oma autovõtmeid. Sa olid terve maja läbi tuulanud ja siis mina 
soovitasin sul autost otsida. Ja seal need olidki!” Kümne minuti 
pärast andsin ma head-ööd musi poisile, kellel oli taastunud usk 
endasse.

* * *
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Mõnedele vanematele meeldis väga kasutada fantaasiat ehk 
anda oma lapsele seda, mida nood soovisid, lennukates kujut-
luspiltides. Nende jaoks oli palju lihtsam öelda: „Sa soovid, et sul 
oleks…” kui pidada lahingut selle üle, kellel on õigus ja miks.

David (10): Mul on vaja uut teleskoopi.
Isa:  Uut teleskoopi? Milleks? Sinu praegusel ei ole ju 

midagi viga.
David:  (tuliselt) See on laste oma.
Isa:  See on täitsa sobiv sinuealisele poisile.
David:  Ei ole. Mul on vaja 200-kordset teleskoopi.
Isa:  (Nägin, et meil seisis ees kõva lahing. Otsustasin käiku 

vahetada.) Nii et sa tahaksid väga 200-kordset teles-
koopi?

David:  Jah. Siis ma saaksin Kuu kraatreid vaadata.
Isa:  Sa soovid neid tõesti lähedalt vaadata?
David:  Just!
Isa:  Tead, mida mina sooviksin? Mina soovin, et mul 

oleks küllalt raha, et sulle uus teleskoop osta. Nii 
huvitunud nagu sa astronoomiast oled, ma soovin, et 
võiksin sulle osta 400-kordse teleskoobi.

David:  600-kordse.
Isa:  800-kordse.
David:  (innukalt) Tuhandekordse!
Isa:  Ee… Ee…
David:  (õhinal) Ma tean… Ma tean… Kui sa saaksid, siis 

ostaksid mulle Mount Palomari teleskoobi! 
Siis kui me mõlemad naersime, sain aru, mis oli toimunud. 

Lastes fantaasial lennata ja sellega ise kaasa minnes olin oma poja 
silmis keegi, kes võttis tema unistust uuest teleskoobist tõsiselt.

* * *

Mina, minu mees ja meie lapsed, Jason ning tema vanem õde 
Leslie, läksime Ameerika Loodusloomuuseumisse. Meile kõigile 
meeldis seal ja lapsed olid tublid. Väljapääsu juures jäi meile tee 
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peale ette suveniiripood. 4-aastane Jason läks suveniire nähes põ-
lema. Enamus asjadest olid selgelt liialt kallid, kuid lõpuks ostsime 
talle väikese kivide komplekti. Siis hakkas ta vinguma, et soovib 
saada dinosauruse kujukest. Püüdsin talle selgitada, et olime juba 
niigi kulutanud rohkem kui oleks pidanud. Minu abikaasa käs-
kis pojal kaeblemise lõpetada ning tunda rõõmu selle üle, mida 
me olime talle ostnud. Jason hakkas nutma. Isa käskis selline tita 
moodi käitumine kohe lõpetada. Jason viskas end põrandale ja 
nuttis kõvemini.

Kõikide pilgud pöördusid meie poole. Mul oli nii piinlik, et 
oleksin soovinud maa alla vajuda. Siis äkitselt tuli mulle, ei tea 
kust, mõte ja ma haarasin oma kotist paberi, pliiatsi ning asusin 
kirjutama. Jason küsis, mida ma teen. Vastasin: „Kirjutan, et Jason 
tahab endale dinosaurust.” Ta vaatas mind ja lisas: „Ja prismabi-
noklit.” Kirjutasin: „Prismabinoklit ka.”

Siis tegi Jason midagi, mis mind tummaks lõi. Ta jooksis oma 
õe juurde, kes oli eelnevat stseeni pealt vaadanud ja hüüdis: „Les-
lie, ütle emmele, mida sa tahad! Ta kirjutab selle ka üles.” Ja usku-
ge või mitte, sellega oligi kõik. Me läksime väga rahulikult koju.

Olen sama võtet sellest ajast saadik kasutanud mitu korda. Iga 
kord, kui oleme Jasoniga mänguasjapoes ja ta jookseb ringi, osu-
tades kõigele, mida soovib, võtan välja paberi ja pliiatsi ning teen 
kõigist tema soovidest nimekirja. Tundub, et see rahuldab Jasonit. 
Ja see ei tähenda sugugi, et peaksin talle sellest nimekirjast midagi 
ostma, välja arvatud erilistel juhtudel. Mulle tundub, et Jesonile 
meeldib soovide nimekirja juures see, et ema mitte ainult ei võta 
tema soove teatavaks, vaid vaevub need üles märkima.

* * *

Viimane lugu räägib enda eest ise.
Olin just üle elanud ühe oma elu kohutavamatest hetkedest. 

Minu 6-aastasel tütrel Suzanne’il oli ka varem olnud difteeriat, 
kuid mitte kunagi sellist. Pidin hirmu tõttu aru kaotama. Suzan-
ne ei saanud hingata, tema näonahk hakkas värvi muutma. Ma 
ei saanud kiirabi ja seetõttu pidin ta ise haiglasse sõidutama. Mul 
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olid kaasas minu poeg Brian ja minu ema, kes oli meile päevaks 
külla tulnud.

Mu ema oli täiesti hüsteerias. Ta muudkui korrutas: „Mu Ju-
mal! Ta ei saa hingata! Me ei jõua õigel ajal kohale! Mida sa selle 
lapsega ometi teinud oled?”

Tõstsin häält, et see kostaks mu ema omast üle ja ütlesin: „Suzie, 
ma tean, et sul on raske hingata. Ma tean, et see hirmutab sind. Me 
oleme teel, et abi saada. Kõik saab korda. Kui sa tahad võid mu 
jalast kinni hoida, sel ajal kui ma juhin.” Ta võttis mu jalast kinni.

Kiirabis tulid meie juurde kaks arsti ja mõned medõed. Mu 
ema jätkas räuskamist ja märatsemist. Brian uuris mu käest, kas 
Suzie sureb tõepoolest, nagu vanaema ütleb. Mul polnud mahti 
vastata, sest arstid nägid vaeva minu ruumist välja saamisega, aga 
mina teadsin, et Suzie vajab minu lähedust. Nägin tema silmis 
meeletut hirmu.

Talle süstiti adrenaliini. Ma laususin: „See oli valus, eks?” Ta 
noogutas. Siis pandi tema kõrisse toru ja ma ütlesin: „Ma tean, et 
see toru teeb haiget, kuid see aitab sind.” Ta ei hinganud ikka veel 
normaalselt ja Suzie pandi hapnikutelgi alla. Ütlesin: „See plast-
mass su ümber on kindlasti imelik, aga ka see on selleks, et saaksid 
hingata ja terveks saada.” Panin käe läbi plastikust avause, hoidsin 
lapsel käest kinni ja kinnitasin: „Ma ei jäta sind üksi. Ma olen ka 
siis siin, kui sa magama jääd. Ma olen siin nii kaua, kui sa seda 
soovid.”

Suzanne’i hingamine muutus veidi kergemaks, kuid seisund 
püsis kriitilisena. Jäin tema juurde 72 tunniks, mil ma praktiliselt 
ei maganud. Jumalale tänu pidas Suzie vastu.

Ma usun, et ilma nende loenguteta oleks asjalood väga erine-
vaks kujunenud. Oleksin olnud täielikus paanikas. Rääkides tüt-
rega nii, nagu ma seda tegin, andes talle teada, et mõistan, mida ta 
tunneb, rahustasin ma teda sedavõrd, et ta ei võidelnud vastu igale 
meditsiinilisele protseduurile. 

 Tunnen, et ma tõesti aitasin Suzie elu päästa.


