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EESSÕNA

See raamat räägib nõustamise tegevusest – sellest, mis toimub kahe ini-
mese kohtumisel, kui üks neist soovib arutada mõnda probleemi oma 
elus ning teine on valmis teda selles aitama. Juttu tuleb praktilistest 
asjadest: ülesannetest ja meetoditest. Teos on mõeldud eelkõige ars-
tidele, meditsiiniõdedele (edaspidi õdedele, toimetaja märkus), õpe-
tajatele, vaimulikele – neile, kes ametis sotsiaalvaldkonnas, teevad 
personalitööd, võtavad osa ametiühingute tegevusest, kogukondlikest 
projektidest, töötavad kriminaalõigussüsteemis, nõustamiskeskustes, 
muudes töökeskkondades. See raamat on neile, kes kohtuvad inimes-
tega, kellel on pakilised isiklikud mured, neile, kes soovivad pakkuda 
ruumi toimetulekuks.

Avastasin, et mind ajendasid kirjutama kaks põhjust. Esiteks – kui-
gi nõustamiskeskuste ja psühhoteraapiakliinikute arv on paari viimase 
aastakümne jooksul massiliselt suurenenud, on ja ilmselt jääbki nii, 
et suurem osa nõustamisepisoode jääb toimuma väljaspool neid kohti. 
Näiteks enamikust inimestest, kes küsitluste järgi kannatab depressioo-
ni ja lootusetuse all, saab tõenäoliselt vähem kui 10 protsenti psühho-
loogilist abi spetsialistist nõustajalt, psühhoterapeudilt või siis ravimeid 
arstilt. Enamik neist räägivad või üritavad rääkida inimestega, kes on 
nende jaoks hetkel olemas ning jätavad usaldusväärse ja kompetentse 
mulje. Niisiis toimub lõviosa nõustamisest põgusate episoodide käigus, 
arsti või õe vastuvõtul või konsultatsioonil kolledžiõpetajaga. Selles 
raamatus nimetan seda tüüpi nõustamist episoodiliseks nõustamiseks: 
nõustamisroll lisandub praktiku teistele rollidele ning nõustamisvest-
lus liitub teiste professionaalsete ülesannetega (õpetamise, õenduse, 
kutsenõustamisega), mida sellega koos täidetakse. Esimene põhjus sel-
le raamatu kirjutamiseks oli seega teema ise, mis tundus kultuuriliselt 
ja sotsiaalselt oluline. Usun, et oleks hea, kui õpetajad, õed ja teised 
inimestega töötavad spetsialistid annaksid endale võimaluse klientide 
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emotsionaalsele valule reageerida ja nende isiklikke lugusid kuulata. 
Me elame maailmas, mida iseloomustab inimeste bürokraatlik kohtle-
mine ja kõikeneelav pürgimus kasumit saada. Veidi nõustamist muu-
dab sellise maailma ainult inimlikumaks.

Teine põhjus, mis suunas mind raamatut kirjutama, oli mu rahul-
olematus paljude samateemaliste teostega, mis viimasel ajal ilmunud 
on. Arvan, et nõustamisoskusi käsitlev kirjandus alahindab episoodili-
se nõustamise tegelikkust. Mu seisukoht on järgmine: nõustamine kui 
elukutse on end sellest valdkonnast distantseerida üritanud, võttes 
käibele terminid „nõustamisoskused“ ja „suhtlemisoskused“. Usun, et 
algusaegade võitlused selle nimel, et murda end välja eriteadmisi nõud-
vaks tunnustatud valdkonnaks, on mõjutanud spetsialistidest nõustaja-
te soovi rõhutada, et nende tegevus on eriline: sellega võivad tegeleda 
ainult pikaajalise koolituse läbinud inimesed, kes saavad kliente vastu 
võtta tunniajalistel seanssidel, mida ei katkesta ükski segav tegur. Väi-
daksin pigem, et võitlus nõustamise kui seadusliku ameti ja tegevusala 
tunnustamise eest on võidetud, nüüd on aeg pöörata tõsist tähelepanu 
võimalustele pakkuda head nõustamistööd teistes ametirollides. Üks 
mu muresid on see, et erinõustajad ja psühhoterapeudid võivad juh-
tida õed, õpetajad ja arstid uskumuseni, et nemad ei olegi suutelised 
klientide emotsionaalsetele vajadustele ja isiklikele dilemmadele efek-
tiivselt reageerima ning parimal juhul saavad neid üksnes nõustaja või 
psühholoogi juurde edasi saata. Seda hoiakut edastab ambivalentsus 
nõustamisoskuste treeningu suhtes, mis kumab läbi õdedele, arstidele, 
sotsiaaltöötajatele, õpetajatele ja teistele adresseeritud professionaal-
setelt kursustelt.

 See raamat vaidlustab „nõustamisoskuste“ kontseptsiooni ning 
väidab, et see idee ei ole mitte lihtsalt hägune ja segadusttekitav, vaid 
ei lase ka õppijatel või treeningul osalejatel anda inimestele seda, mida 
nad vajavad. See pakub asemele pisut rohkem kui lihtsalt sõbralik-
ku ja kahjutut, ent tagajärjetut vestlusviisi. Paralleele saab tõmmata 
sporditreeninguga: kui ma käin tennisetrennis, võin omandada mõned 
oskused, kuid need on vaid kõrvalsaadused – tegelikult tahan ma osata 
tennist mängida.

Eessõna
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Episoodiline nõustamine tundub isegi keerulisema ja raskema üles-
andena kui teraapiakliiniku tundideks liigendatud ajakavaga nõustami-
ne. Inimene, kes lepib kliiniku või keskuse nõustajaga kohtumiseks aja 
kokku, teab, et kohtub temaga iga nädal viiekümneks minutiks ning 
väljaspool seda aega pole neil ilmselt mingit kokkupuudet. Nõustajale 
on see mugav: inimene tuleb kohale, räägib oma loo ning lahkub. Va-
hepeal on nõustajal küllaldaselt aega mõelda ja kolleegidega nõu pida-
da, kuidas jätkata. Võrdleme seda olukorraga, kus endast väljas õpilane 
ilmub hommikuse kohvipausi ajal õpetaja toa ukse taha. Tuleb lange-
tada mitmeid otsuseid, mida ette võtta, ning kindlaks teha, kas päeva 
jooksul leidub veel mõni hetk, et kriisiga tegeleda. Juba viieteistkümne 
minuti pärast peab õpetaja seisma klassi ees ja õpetama. See on vaid üks 
paljudest väljakutset esitavatest stsenaariumitest, mis tekib, kui lisada 
nõustamisdimensioon teiste töörollide hulka. Suutlikkus sellistes olu-
kordades efektiivselt reageerida eeldab peamisest nõustamisteooriast 
laialdasemat praktikatausta, mis toetub varjatud, privaatsele tegevus-
mudelile. See raamat püüab niisugust raamistikku luua.

Ehk on kasulik pisut kommenteerida, kuidas see raamat on val-
minud. Olen püüdnud oma mõtteid esitada võimalikult sirgjooneliselt 
ja otsekoheselt ning viidata teksti põhiosas üsna vähestele allikatele. 
Tähtsamad allikad on märgitud lugemissoovitustes alalõikude ja pea-
tükkide lõpus. Teemakohased teadusuurimused on välja toodud eraldi 
kastides, et tõsta – loodetavasti – nende vastu huvi. Tegin seda seepä-
rast, et paljud uurimused on koostatud ning avaldatud viisil, mis teeb 
nad paljudele praktikutele kättesaamatuks. Need teadustööd võivad 
olla nõustamisoskuste mõistmisel äärmiselt edasiviivad, pean enda 
kui autori ülesandeks leida moodus nende uurimuste mõjuvaks „eks-
poneerimiseks“. Raamatus leidub ka palju lugusid: mõned lühikesed, 
nõustamise aspekte illustreerivad stseenid, mis kirjeldavad erinevaid 
juhtumeid, kõrvuti pikemate narratiividega, mis ühendavad erinevaid 
peatükke. Lood põhinevad tegelike inimeste eludel, kuid neid on muu-
detud ja ühendatud, et inimesi ei saaks identifitseerida.

Tahaksin avaldada oma tänu paljudele sõpradele ja kolleegidele, 
kelle ideed ja vestlused on süvendanud ja säilitanud mu huvi 

Eessõna
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nõustamise vastu: Lynne Angus, Joe Armstrong, Ronen Berger, Tim 
Bond, Julia Buckroyd, Siobhan Canavan, Anne Chien, Mick Cooper, 
Edith Cormack, Michaela Cutliffe, Robert Elliott, Stephen Goss, An-
jali Goswami, Colin Kirkwood, Elke Lambers, Kate Lanka, Noreen 
Lillie, Mhairi Macmillan, Dave Mearns, Joanne Regan, David Rennie, 
Brian Rodgers, Cyndy Rodgers, Dot Weaks, William West and Sue 
Wheeler. Enim tänu võlgnen nagu ikka oma abikaasale Juliale ning 
tütardele Kate’ile, Emmale ja Hannah’le, kelle armastus ja toetus on 
mind aidanud rasketel aegadel.

Eessõna
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1 .  p e a t ü k k

 SISSEJUHATUS: 
MILLEST SEE RAAMAT 

RÄÄGIB 

Lühike kokkuvõte raamatu sisust
See alajaotus on omamoodi põgusaks eessõnaks võtmeideedele, mille 
ümber raamat tervikuna koondub. Teos on mõeldud neile, kes tööta-
vad erinevates valdkondades abistavas, juhendavas või toetavas rollis 
– siia kuuluvad näiteks õpetamine, sotsiaaltöö, tervishoid, vaimulik 
töö, nõustamine, koolitamine, inimressursside haldamine, õigussüs-
teem. Igaüks, kes tegutseb sellisel alal, peab toime tulema mitmesugus-
te inimestevaheliste suhete vormidega, nagu info edastamine, küsit-
lemine kogumaks andmeid, ühine otsustelangetamine ja nõustamine. 
Üks sellistest inimestevahelise kontakti vormidest, nõustamine, viitab 
mis tahes suhtlusele, mille käigus keegi püüab vaadelda, mõista või 
lahendada kõne all oleva praktilise küsimuse probleemset või häirivat 
isiklikku aspekti. Nõustamine saab teoks, kui inimene peab kellegagi 
elulistes probleemides nõu, näiteks mõne konflikti või dilemma asjus, 
mis segab tal elamast oma elu nii, nagu ta sooviks.

Raamat tutvustab mõtlemisviisi, mis aitab luua selgust nendes 
nõustamisepisoodides, mis kaasnevad teiste tegevuste ja rollidega. See 
teos keskendub pigem nõustamisele kui nõustajaks olemisele. See on 
suunatud inimestele, kes omavad ametialaseid teadmisi ja väljaõpet 
sellistel tegevusaladel nagu õendus või õpetamine ning mõistavad 
efektiivsemate strateegiate arendamise tähtsust, mis võimaldab konst-
ruktiivselt ja tõhusalt reageerida hetkedel, kui inimesel on vaja rääkida. 
Peamiseks eesmärgiks on selgitada, mida sellistel hetkedel ette võtta 
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ning kuidas seda teha. Loodetavasti on raamatust kasu ka „spetsialis-
tidest“ nõustajatele – inimestele, kelle põhitööks on nõustamine, mis 
tähendab üldjuhul iganädalasi tunniajalisi kokkusaamisi „kliendiga“ 
ning ei laiene suhetele väljaspool nõustamist või nõustamisrolli. Raa-
matus avatakse spetsialistidest nõustajatele nende ameti mõningaid 
fundamentaalseid elemente. Siiski tuleb tunnistada, et akrediteeritud 
professionaalseks nõustajaks saamine kätkeb endas enamat kui prak-
tiliste oskuste õppimist: nõustaja roll nõuab aastatepikkust väljaõpet 
ning ulatuslike taustateadmiste kogumist.

Selles raamatus peetakse iseenesestmõistetavaks, et tõhus nõus-
tamisvestlus võib kesta kaheksa kuni kümme minutit. Just nii palju 
aega saab õpetaja, arst või juhataja üldjuhul pühendada inimesele, 
kes soovib mure südamelt ära rääkida. Muidugi on paljudel puhkudel 
kasutada rohkem aega või õnnestub kokku liita rida kümneminutilisi 
jutuajamisi. Siinkohal on siiski tähtis aduda, et isegi kümneminutiline 
vestlus võib kaasa tuua muutuse. Ajasurvet ei tohiks võtta vabanduse-
na, et asjade läbirääkimisest kõrvale põigelda.

Raamatus kasutatavad terminid „nõustaja“ ning „inimene“ osutavad 
ühele osapoolele, kes nõustamist soovib („inimene“), ning teisele, kes 
seda pakub („nõustaja“). Ülalpool nimetatud terminiga „nõustaja“ ei tä-
histata „professionaalse väljaõppega, atesteeritud, iseseisvat nõustajat“. 
Eelkõige mõeldakse sellega isikut, kes on sel hetkel nõustamisepisoodiga 
seotud ning täidab nõustaja ülesannet inimese jaoks, kes soovib muret 
tekitaval teemal mõtteid vahetada. Üldiselt soositakse mõiste „inimene“ 
kasutamist „kliendi“ asemel, sest harva määratletakse episoodiline või n-ö 
kaasnev nõustamine* ametliku lepingu sõlmimise või rolli piiritlemisega 
(„Ma olen nõustaja, kellel on oma kabinet ning selle seinal rippuv tun-
nistus“), mis selle sõna kasutamist õigustaks. Raamatus kasutatud näited 
põhinevad laia spektriga töövaldkondadel, millest paljudes ei ole kom-
beks inimesi klientideks nimetada – näiteks haridusasutuste, koolide ja 
kolledžite sihtrühma käsitletakse harva klientidena. Siiski on konteksti 
järgides käibel ka mõisted „teenuse kasutaja“, „patsient“ ja „klient“.

SISSEJUHATUS: MILLEST SEE RAAMAT RÄÄGIB

*  Embedded counselling. (Tõlkija märkus)
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Sissejuhatus: mil lest see raamat räägib

Narratiivne suund
Raamat võtab narratiivse kursi, et heita valgust viisidele, kuidas nõus-
tamine inimest aitab. Narratiivse käsitluse idee pärineb viimaste aasta-
te mõjukatelt sotsiaal- ja terviseteaduste ning psühholoogia vooludelt 
(McLeod, 1997a, b; Greenhalgh and Hurwitz, 1998). Masinaehituse, 
tehnoloogia ning loodusteaduste märkimisväärne võidukäik 19. ja 20. 
sajandil viis olukorrani, kus muutus igapäevaseks inimeste käsitlemi-
ne mehhanismide, objektide, masinate või organismidena, mis võivad 
katki minna ja korda seadmist vajada. Paljud hakkasid märkama, et 
ehkki mõnes mõttes väärtuslik, tõi selline hoiak kaasa dehumaniseeru-
mise – meile omaste inimlike omaduste kulumise või lausa minetamise 
– ohu. Narratiiv on lihtne, ent mõjuvõimas vahend inimlike väärtuste 
meeldetuletamiseks ning nende esiletoomiseks meie mõtlemises ning 
tegudes.

Narratiiv on seotud inimese oskusega lugusid jutustada. Lugude 
abil anname üksteisele edasi olulisi või meeldejäävaid sündmusi, mis 
meiega igapäevaelus juhtuvad. Oma peas ning elus elab igaüks meist 
oma loo või lugude sees ning ehitab üles oma identiteeti ja enesetun-
netust, kujundades oma elu lugu, oma autobiograafiat. Kultuuri kon-
tekstis kannab ühe kogukonna uskumusi, väärtusi ja maailmavaadet 
edasi müüdi, pühakirja, kirjanduse ja „uudiste“ kujul esinev narratiiv.

Narratiiv hõlmab ühtaegu nii üksikisikut kui ühiskonda. Lugusid 
pajatavad üksikud inimesed, kuid nad leiavad selleks ainese kultuuri-
lisest narratiivist, ning kord jutustatuna kujuneb lugudest ühine loo-
ming, mida saab edasi rääkida. Lugudest kumavad läbi nii elu järjepi-
devus kui ka muutused. Kuigi räägitud lool on kindel sisu ja struktuur, 
on iga jutustamishetk erinev: loo esitamine on alati vastukaja kindlale 
kuulajale või auditooriumile, sestap alati mõnevõrra improvisatsioo-
niline. Iga sidus lugu kõneleb sündmusest, see rullub lahti aja jooksul, 
sisaldab kavatsust ja eesmärki, toob nähtavale protagonisti või loo pea-
tegelase ja teiste inimeste vahelised suhted ning annab edasi tundeid 
ja emotsioone. Lugudel on ka hinnanguline element: sündmused ase-
tatakse ühiste moraalsete põhimõtete taustale.
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SISSEJUHATUS: MILLEST SEE RAAMAT RÄÄGIB

Niisiis suhtub narratiivne suund nõustamises tõsiselt kõigisse 
inimlikkuse dimensioonidesse (kavatsus, suhted, ajalikkus, tunded 
ja kõlbelisus), mis jutustamise juurde kuuluvad. Kui täpsustada, siis 
pöörab narratiivne käsitlus tähelepanu viisile, kuidas inimesed keelt 
kasutavad ja rääkides oma elu konstrueerivad. Narratiivne suund 
nõustamises suunab mõlemad osapooled – nii abi otsiva inimese kui 
abi pakkuva nõustaja – pöörama tähelepanu keelekasutusele. Põhi-
idee kohaselt võib teatud rääkimislaad asetada inimese oma mure või 
küsimuse suhtes positsioonile, mis ei võimalda näiliselt mingit edasi-
liikumist. Samas võib teistsugune rääkimisviis avada uusi tundmis- ja 
tegutsemisvõimalusi. Narratiivne suund väärtustab loo jutustamist 
ühtlasi kõige põhimisema inimliku kogemusena. Sellest vaatenurgast 
lähenedes võib täheldada, et see, mida paljud inimesed nõustamisele 
tulles soovivad, on kõigest võimalus rääkida oma lugu, leida selle-
le vastukaja ja toetust. Paljud inimesed kannavad meie moodsa elu 
ajastul endaga kaasas väga suure isikliku tähendusega lugusid, mida 
neil pole kellelegi rääkida, sest mitte keegi ei taha neid kuulata. 
Need inimesed on üksi oma loosse põimitud valuga, võimetud nõu-
tama sotsiaalset toetust, ühtekuuluvust teiste inimestega ning nende 
võimalused endaga juhtunut analüüsida ja sellest õppida on piiratud. 
Siin tuleb mängu nõustamine.

Ruumi loomine asja läbiarutamiseks
Igasuguse nõustamisvormi keskmes on ruumi loomine asja läbirääki-
miseks. See fraas läbib raamatut pidepunktina ning on seatud meelde 
tuletama, mis on nõustamise tegelik roll nende murede taustal, mida 
inimesed kogevad. See kätkeb sügavat tähendust, nagu selle lausungi 
osi vaadeldes märkame.

„Ruumi loomine ...“ Juba sõnakasutus ise – loomine – osutab selle-
le, et nõustamine on teadlik, eesmärgipärane tegevus. See ei „juhtu“ 
niisama – selle peab „looma“. Loomine on toiming, mida mõlemad 
osalejad ühiselt teostavad. Inimene ei saa tekitada nõustamise ruumi 
nõustaja valmisoleku ja osaluseta ning vastupidi. Ruumi loomine kui 
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mõiste toob mõttesse teisigi sarnaseid kontseptsioone, nagu valmista-
mine, ehitamine ja konstrueerimine, mis kõik on protsessi mõistmiseks 
olulised: nõustamist võib käsitleda tegevusena, mis on „koos konst-
rueeritud“ [ingl co-constructed]. Need terminid omakorda tõstatavad 
küsimuse, milliseid materjale selles loomise või ehitamise protsessis 
kasutatakse. Nõustamise ruumi loomise teenistusse rakendatakse mit-
meid isiklikke „jõude“ või võimeid: tähelepanu, kehaasend ja füüsiline 
kaugus, keel, istekohtade asetus, aeg ja nii edasi. See, mida saab luua, 
sõltub iga erijuhtumi materjalidest.

„Ruumi loomine ...“ Mida nõustamise kontekstis „ruumi“ all mõel-
dakse? Missugune ruum see on? See eksisteerib nii inimese elus, kes 
soovib oma probleemist rääkida, kui ka inimese ja tema nõustaja va-
helises suhtes. Üks raamatu peamisi teemasid toonitab, kui tähtis on 
mõista, et inimesed elavad oma isiklikus nišis, mille nad on endale oma 
ühiskonnas ja kultuuriruumis loonud. Mõnikord läheb miski viltu – 
siis on selles nišis või isiklikus maailmas raske elada. Nõustamine on 
inimese igapäevaelust väljaspool asuv ruum, kus saab rutiinist eemal-
duda ja järele mõelda, mida asjade muutmiseks ette võtta. Nõustami-
se ruum on nagu mull, pelgupaik või emotsionaalselt turvaline koht, 
millesse inimene võib teatud ajaks siseneda ja vajaduse korral sellesse 
aeg-ajalt naasta. Nõustamise ruum on ka inimese ja nõustaja suhte 
ruum. Inimese ja tema nõustaja rolli võtnud kaaslase suhtel on palju 
külgi: kohtumise korraldamine (järgmisel nädalal samal ajal?), teised 
rollid, sugu / vanus / etnilised sarnasused või erinevused, kokkupuuted 
väljaspool nõustamisruumi (juhuslik kohtumine supermarketis). Kui 
nõustamine aset leiab, peab selleks tekkima aeg, mil suhte muud tahud 
jäävad tagaplaanile ning annavad ruumi teistlaadse suhte arenemisele. 
Ruumi mõiste viitab piiridele: ruumil on piirid. Ruum on ümbritsetud 
erinevate esemetega, kuid ruumis endas ei ole midagi, see on ruum. 
Nõustamisele võidakse väljastpoolt küll tuua mitmesuguseid struktuu-
re („kasutame seda probleemilahendamise viisi ületamaks neid raskusi, 
mis sul on karjäärivalikute tegemisel ...“), kuid nõustamise põhieeldus 
on, et alustatakse tühjas ruumis, kus inimesele pakutakse võimalust 
rääkida (või mitte rääkida) kõigest, millest ta soovib. Ruumi idee viib 

Sissejuhatus: mil lest see raamat räägib
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mõtted teiste ruumide olemusele, milles võib ette tulla tähenduslik 
isiklik või emotsionaalne õppimine. Nõustamise ruum sarnaneb ruu-
miga – ja ühtlasi erineb sellest –, millesse inimene satub head romaani 
lugedes, see on teatrilaval loodud ruumi või mägedes jalutades koge-
tud ruumi moodi.

„... ruum asja läbiarutamiseks ...“ Juba oma olemuselt seisneb nõus-
tamine rääkimises. Millegi sõnadesse panemine või keeles elustamine 
võib kaasa tuua võimsa tervendava kogemuse. Keeles on lõputult viise 
tähenduse loomiseks. Sõnad, fraasid ja diskursus peegeldavad tähen-
duse loomist mitmete põlvkondade vältel. Asjast rääkimiseks leidub 
alati ka teisi viise, igaüks neist käsitleb teemat oma vaatepunktist ning 
pakub erinevaid võimalikke tegevusviise. Sõnade leidmine millegi 
väljaütlemiseks, selle millegi nimetamine, muust eristamine: need kõ-
nelemise võimalused kannavad probleemi või mure üle ruumi, milles 
rääkija ning kuulaja saavad neid koos uurida. Samuti annab see rääki-
jale võimaluse iseennast kuulda: rääkimine annab võimaluse analüü-
simiseks. Rääkija saab jälgida oma sõnade mõju kuulajale. Nihe mo-
noloogilt – „see probleem on mu peas keerelnud“ – dialoogile hajutab 
isolatsiooni ja sotsiaalse eraldatuse ning avab võimalused jagamiseks ja 
toetamiseks. Rääkimine julgustab naerma. Loo eraldiseisvate katken-
dite tervikuks ühendamine tekitab seostatuse tunde.

„... asja läbiarutamiseks ...“ Asja või „selle“ mõiste on nõustami-
ses alati tähtis olnud, alates id’i kontseptsioonist Sigmund Freudi ja 
Georg Groddecki psühhoanalüütilistes kirjutistes kuni teatud tüüplau-
seteni, millega paljud nõustajad inimesele vastates oma arutelu alus-
tavad – „(See) tundub ...“ või „Asi tundub olevat ...“. „Asja“ eriline 
tähendusrikkus seisneb tõigas, et probleem või mure, millest inimene 
soovib rääkida, on harva selgelt defineeritud. Tavaliselt on tal lihtsalt 
ebamäärane tunne, et midagi on korrast ära, ta tunneb valu, vajadust 
rääkida. Nõustamise ülesanne hõlmab harilikult tegevusi, mida võib 
kirjeldada kaardistamise, uurimise või probleemile nime andmise või 
asja kontrolli alla võtmisena. Sõnade leidmine „selle“ olemuse taba-
miseks võib kaasa tuua kergendustunde („selles asi ongi“). „Selle“ kuju 
ja kontuuride kaardistamine annab otsese võimaluse „selle“ suhtes 
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midagi ette võtta. Seda protsessi võib nimetada ka nõustamisvestluse 
keskpunkti leidmiseks. 

„... asja läbiarutamiseks ...“ Millegi läbirääkimine viitab kõikehõl-
mavale ja põhjalikule vestlusele, mis puudutab küsimuse kõiki aspekte. 
See viitab ka lahenduse võimalusele, teisisõnu vestlusele, mis jõuab 
punkti, kus pole vaja rohkem midagi öelda. Kui inimene räägib täht-
sast isiklikust probleemist, on see justkui lahtirulluv lugu. Inimene 
kogeb piki „rada“ liikumist ja on samal ajal teadlik oma jutu järgnevu-
sest: on jäänud „veel midagi“, mida öelda. See „midagi veel“ on harva 
ette planeeritud, pigem kujuneb see situatsioonis, kus inimesel on luba 
rääkida. Asja läbirääkimine on justkui üle maastiku liikumine, uude 
kohta välja jõudmine.

Idee „ruumi loomisest asja läbirääkimiseks“ määratleb nõustami-
se keskse eesmärgi: selles lauses nõustamise olemus seisnebki. Sellises 
käsitluses rõhutab nõustamine suhet, milles saab luua mainitud ruu-
mi; see toob esile keele, lugude jutustamise ja vestluse rolli – need 
on vahendid, mille abil kaks inimest teevad koostööd ja lahendavad 
probleemi.

Nõustamisoskuse õppimine
Raamatus sisalduvat materjali on kasutatud täiendusena lühiajalistel 
(sissejuhatavatel) ning diplomitaseme (edasijõudnute) nõustamiskur-
sustel õpetamisel. Raamatusse tuleks suhtuda kui kaarti, mis juhatab 
teed väljaõppekursuse territooriumil. Seetõttu võib olla hea pisut 
mõtiskleda selle üle, mida nõustamisoskuse arendamiseks vaja läheb. 
Pakutakse hulgaliselt nõustamiskursusi, laialdaselt kirjandust väljaõp-
pemudelite ning väljaõpet puudutava teadustöö kohta. Treeningprog-
rammidele ühtseid standardeid soovitanud professionaalsed ühingud 
on välja andnud tegevuskoodekseid. Laias laastus valitseb üksmeel nel-
ja peamise valdkonna suhtes, mida selline väljaõpe puudutama peaks. 
Esiteks peab iga inimene, kes alustab teisega nõustamissuhet, suutma 
oma tegevust kas mudeli või teoreetilise raamistiku vormis mõtestada 
ehk kontseptualiseerida. Teiseks peab väljaõpe hõlmama pikemaajalist 
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reflektiivset praktikat, mille kestel inimene omandab vajalikud meeto-
did ning strateegiad n-ö silmast silma tööks. Nimetatud „oskuse“ tree-
ning tähendab tavaliselt kogenud nõustajate jälgimist (otse või video 
vahendusel), meetodite harjutamist koos väljaõpperühma teiste liik-
metega ja nende peal ning võimaluse korral abiotsijatele korraldatud 
tegelike nõustamisseansside arutelu. Kolmandaks eeldab nõustamis-
treening eneseteadvuse arendamist. Kui efektiivne nõustamine sõltub 
inimese ja nõustaja suhte kvaliteedist, siis on lausa hädavajalik, et 
nõustaja mõistaks, mida ta oma vajaduste ja suhtemustrite konteksti-
ga sellesse suhtesse kaasa toob. Samuti peab ta suutma konstruktiivselt 
reageerida valitud suhtetüübile, mida abiotsiv inimene eelistab. Välja-
õppekursustel toetavad eneseteadvuse arengut tavaliselt järgmised 
sammud: reflektiivsed grupiarutelud; töötoad, mis käsitlevad suhete 
keerulisi aspekte nagu seksuaalsus, erinevused ja kontroll; nõustamise 
kasutamise või kliendiks olemise kogemus; isikliku õppimispäeviku ka-
sutamine. Väljaõppekursused peavad puudutama ka professionaalseid 
probleeme ja eetikaküsimusi, nagu konfidentsiaalsuse säilitamine ning 
supervisiooni või konsultatsiooni kasutamine. 

Olgu üheselt mõistetav, et see raamat pakub raamistikku nõusta-
misoskuse mõistmisele, mitte oskust ennast. Vilumus nõustamisrolli 
täitmiseks omandatakse pikema aja jooksul, tehes koostööd rühmaga 
keskkonnas, mis õhutab siirast toetust ja väljakutset. Kuigi üldiselt ko-
gevad osalejad nõustamiskursusi rikastavatena ning kasulikena, võib 
selline õppimine aeg-ajalt ebamugavust tekitada, näiteks siis, kui õppe-
rühma liikmed juhivad tähelepanu kaaslase vältimis- ja enesekaitsest-
rateegiale suhtlemissituatsioonides. Sellisel väljaõppel on vähe mõtet, 
kui inimene pole valmis täielikult pühenduma sellist tüüpi isiklikule 
õppimisele. 

Kriitiline seisukoht
Raamat ergutab võtma kriitilist seisukohta. Sellistesse küsimustesse 
nagu nõustamisoskuse roll inimeste abistamises ja erinevate nõus-
tamisoskuse kohta käivate arvamuste tegelik väärtus tuleb suhtuda 
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kahtlusega ja skeptiliselt. Kriitilise suhtumise põhimõte ei tähenda 
ideede ja tavade halastamatult destruktiivset analüüsi, mis ei tunnista 
midagi piisavalt heaks. Tasakaalustatud kriitika sisuks on heade tule-
muste hindamine ja au sees hoidmine.

Kriitiline käsitluslaad on eriti tähtis kogu raamatut läbiva nelja 
peamise teema taustal:

Professionaalse abistaja ning tema „kliendi“ suhte isikliku dimen-•	
siooni rõhutamine põhiväärtusena. Me elame kultuuris, kus 
mitmete ametite esindajate tegevust õenduses, meditsiinis ja 
hariduses dikteerivad üha enam tehnilised ja bürokraatlikud 
toimingud, mis jätavad vähe võimalusi kuulata patsientide, 
klientide ning õpilaste lugusid ja isiklikke kogemusi. Nõusta-
mine pakub sellele alternatiivi, tõstes esile valdavale käitumi-
sele vastukäivaid väärtusi. Selline valikuvõimalus on väljakut-
seks igale praktikule.
Nüüdisaegseid nõustamismudeleid toetavate väidete kahtluse alla •	
seadmine. Raamatus kinnitatakse, et võib vabalt vaidlustada 
paljud ideed, millel põhinevad laialdaselt õpetatavad nõusta-
mismudelid, mis taandavad nõustamissuhte suhtlemisoskuste 
kogumiks. Näiteks antakse mõista, et nõustamisoskuste mõis-
te keskendub liialt sellele, mida teeb nõustaja, ning ei häälestu 
seetõttu piisavalt kliendi/patsiendi vajadustele; paljud nõusta-
mismudelid ei pööra küllaldast tähelepanu inimese ja nõustaja 
suhte tähtsusele.
„• Nõustamise“ ja „nõustamisoskuste“ eristamise otstarbekuse vaid-
lustamine. Väidetakse, et nõustamisoskustel, mida kasutavad 
praktikud, näiteks õed, ja eraldiseisvate professionaalsete 
terapeutide pakutaval nõustamisel tehakse rangelt vahet pi-
gem professionaalse nõustamise enda kui teenusekasutajate 
vajaduste rahuldamise huvides. Raamatus tutvustatakse epi-
soodilise nõustamise ja mikronõustamise [ingl microcounselling] 
mõisteid kontseptsioonidena, mis ületavad vana vaidluse 
nõustamine vs. nõustamisoskused üle.

Sissejuhatus: mil lest see raamat räägib
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Teadustöö ja uurimuste rolli esiletõstmine.•	  Me elame üha keeruli-
semaks muutuvas maailmas, kus hoolekande- ja abistamistee-
nuste osutamist mõjutab suur hulk tehnoloogilisi, kultuurilisi 
ja organisatsioonilisi tegureid. Selles kontekstis on oluline, et 
praktikute iga tegevust või sekkumist toetaks vastav teadus-
töö ja uurimus, sealhulgas uurimused teenusekasutajate koge-
mustest, vaadetest ja eelistustest. Sellise põgusa, episoodilise 
nõustamise kohta, mida siin raamatus kirjeldatakse, leidub 
vähe uurimusi. Paljusid olemasolevatest töödest on raamatus 
käsitletud. Uurimused illustreerivad teadustöö tohutut po-
tentsiaali parema mõistmise ja tõhusama menetluse loomiseks 
selles valdkonnas.

Kriitiliste teemade püstitamisel on mitu eesmärki: ärgitada lugejaid 
järele mõtlema, mida on vaja turvalise, nõustamiseks sobiva ruumi 
loomiseks, ning soodustada dialoogi professionaalsete kogukondade 
vahel võimaluste üle, kuidas selliseid hetki muude töödega klapitada. 
Põhikavatsuseks on probleemkohtade leidmine nõustamisoskuses. Kriiti-
liste ideede väärtus säilib vaid siis, kui pidevalt juurelda selle üle, mida 
sellise suhte pakkumiseks vaja on. Rutiinseks muutunud nõustamine, 
mis ei põhine vastukajal ja sügavamal tähendusel, kaotab paratamatult 
võime inimestega suhestuda.

Kokkuvõtteks
Sissejuhatav peatükk rõhutas mõningaid ideid, mis raamatut terviku-
na läbivad ning mida üksikasjalikumalt uuritakse. Ülejäänud peatükid 
jagunevad kolmeks suuremaks osaks. 2. ja 3. peatükk uurivad peami-
si mõisteid alates „nõustamise“ enda ideest. Liikudes edasi 4. peatüki 
juurde, leiame sealt nõustamisoskuse mudeli kirjelduse. 5.–10. peatükk 
lammutavad selle mudeli osadeks ning arutlevad selle üle, kuidas nõus-
tamisoskust praktikas rakendada. 11. ja 12. peatükk astuvad tegeliku 
nõustamise üksikasjadest sammukese eemale ning vaagivad küsimusi, 
mida on pikema aja vältel hea praktika säilitamiseks vaja arvesse võtta.

SISSEJUHATUS: MILLEST SEE RAAMAT RÄÄGIB
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Küsimused järelemõtlemiseks ja aruteluks
1. Kui olulised on lood sinu enda elus? Mõtle suhetele oma kõige lä-

hedasematega. Millised on nende inimeste võimalused olla kursis 
sinu päevast päeva areneva looga ning sinul teiste inimeste lugu-
dega? Kuidas sa reageerid, kui need võimalused vähenevad? Mil-
liseid lugusid sa „tarbid“ (näiteks romaanidest, seebiooperitest ja 
muust säärasest)? Milline tähtsus on sellistel väljamõeldud lugudel 
sinu elus? Milline oleks elu siis, kui need lood ei oleks enam käe-
pärast?

2. Milliste oletustega nõustamise kohta sa seda raamatut lugema 
hakkasid? Milline on sinu ettekujutus nõustamisest? Millised on 
sinu enda hoiakud nõustamise suhtes – millele nõustamine sinu 
arvates kaasa aitab, mis selles head on, mille suhtes oled pigem 
skeptiline ja kahtlev?

Soovitusi lisalugemiseks

Kriitilist arutelu nõustamisoskuste väljaõppe arengu ja seda tutvustavate mu-
delite üle on siiani olnud vähevõitu. Deborah Cameroni kirjutatud kaalukas 
peatükk Robbi ja tema kolleegide toimetatud kogumikus väidab, et nüüdis-
aegsete suhtlemis- ja interpersonaalsete oskuste mudelite loomisel pole piisa-
valt arvestatud viise, kuidas inimesed organisatsioonides tegelikult üksteisega 
suhestuvad. (Ka raamatu teised peatükid esitavad mitmeid kriitilisi seisukohti 
ning on tutvumist väärt.)

Cameron, D. (2004) Communication culture: issues for health and social care. 
In M. Robb, S. Barrett, C. Komaromy and A. Rogers (eds) Communication, 
Relationships and Care: A Reader. London: Routledge.

Narratiivse suuna sobivusest tervishoiu, sotsiaalhoolduse ja teiste valdkonda-
dega kirjutatakse üha enam käsitlusi. Eriti soovitan neid:

Angus, L. and McLeod, J. (eds) (2004) The Handbook of Narrative and Psyhothe-
rapy: Practice, Theory and Reasearch. Thousand Oaks, CA: Sage.
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McLeod, J. (1997) Listening to stories about health and illness: applying the 
lessons of narrative psychology. In I. Horton et al. (eds) Counselling and 
Psychology for Health Professionals. London: Sage.
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2 .  p e a t ü k k

 Nõustamise 
määratlemine

„Vaata seda infolehte, mille ma vähiosakonna õelt sain.“

„Jah.“

„Siin seisab, et ta teeb nõustamist.“

„Nõustamist? Mida sa silmas pead?“

„Siin on kirjas, et see „pakub patsiendile turvalist ruumi asjade läbi-
arutamiseks“.“

„Mis asjade?“

„Siin on kirjas, et kõigi, mis sind vaevavad. Näiteks mured.“

„Sa pead silmas midagi sellist ... nagu sa oleksid hull?“

„Ma ei teagi.“

„Kas oled siis huvitatud?“

„Ma ei tea. Võib-olla isegi olen.“

Sissejuhatus
Erinevad inimesed mõistavad nõustamist erinevalt. Selle kontsept-
siooni tähenduse üle on palju väideldud. Võistlevate seisukohtade 
taustal on raske leida ühte definitsiooni, mis sobiks kõigile. Üks põh-
jus, miks nõustamise mõistet ümbritseb keeruline tähendusvõrgustik, 
on nõustamise kui tegevuse muutumine ja arenemine aastate jooksul 
vastusena ootuste teisenemisele selle kohta, missugune suhe inimeste 
vahel võib tekkida. Teiseks termini mitmenäolisuse põhjuseks on, et 
see viitab nii tavalisele, igapäevasele tegevusele kui ka professionaalse-
le, spetsialisti rollile. Selles mõttes sarnaneb nõustamise kontseptsioon 
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teiste taolistega, nagu õenduse ja õpetamisega. Sobivates tingimustes 
oleme kõik suutelised kedagi hooldama või õpetama. Igal inimesel, 
kes õpib nõustamist või nõustab kedagi, peaks olema huvi mõtiskleda 
nõustamise alternatiivsete mõistete üle, et suuta konstruktiivselt rea-
geerida sasipundardele ja vääritimõistmisele, mida võib ette tulla sel 
teemal erinevate inimestega vesteldes.

„Nõuandmise“ käsitluse minevik ulatub kaugele. Inimene, kes an-
nab nõu, on sõltumatu arvamuste, oskuste ja teadmiste allikas, kes 
tegutseb ainult inimese heaks, et aidata tal jõuda otsusele või leida 
tegevussuund, mis kõige paremini ühtib tema isiklike eesmärkide ja 
soovidega. Harjumuspäraselt on nõuandmise funktsioon kuulunud 
ühiskonna valitsevale või domineerivale klassile, näiteks õigusalasele 
nõukogule või monarhi nõuandjale. Meie nüüdisaegses ühiskonnas, 
kus peaaegu igaüks seisab silmitsi raskete valikutega, on vajadus „nõu-
ande“ järele palju levinum. Seega on „nõustaja“ roll moodsas ühis-
konnas muutunud igapäevaelu lahutamatuks osaks. Kahekümnenda 
sajandi keskpaigast alates on asutatud professionaalseid organisatsioo-
ne ja korraldatud väljaõppekursuseid, et koolitada inimesi täiskoha-
ga nõustajateks sellistes valdkondades nagu haridus, tervishoid ja äri. 
Samal ajal on hakatud tähele panema, et abistavate või inimestega 
seotud ametite – õdede, arstide, sotsiaaltöötajate, personalijuhtide, 
õpetajate ja teiste – tööülesannete hulka kuulub vältimatult teatud 
määral klientide või patsientide nõustamine. Seejärel on „nõustamist“ 
vaadeldud tegevusena, mis on suuremal või vähemal määral osaks 
kõikvõimalikest inimestega seotud ametitest. Samuti tõi see kaasa 
täiesti eraldiseisva ameti – nõustamisspetsialisti rolli. 

Kõik see on juhtunud märkimisväärselt lühikese aja jooksul. Üks 
võimalus mõtestada kultuuri ja ühiskonna rolli nõustamise mõiste ku-
jundamisel on püüda ette kujutada, milline oli ühiskond viiskümmend, 
sada ja kakssada aastat tagasi. Isegi veel viiskümmend aastat tagasi oli 
väga vähe – mis tahes kirjeldusele vastavaid – nõustajaid. Saja aasta 
eest ei olnud üldse nõustajaid, ehkki ebamäärane teadmine millest-
ki, mida nimetati „psühhoteraapiaks“, võis kujunemas olla. Kakssada 
aastat tagasi kõlanuks mõte nõustamisest või psühhoteraapiast kui 

N Õ U S T A M I S E  M Ä Ä R A T L E M I N E



27

hiina keel. Vajadus nõustamise järele on kasvanud sedamööda, kuidas 
kultuur ja ühiskond on keerulisemaks ning ülemaailmsemaks muutu-
nud. Inimestel on infoküllastus, nad on eemaldunud traditsioonilistest 
tähenduseallikatest, nad on haavatavad ja ebakindlad. Sotsiaalsest ja 
ajaloolisest vaatepunktist võib nõustamist mõista kui selge, tasakaalu-
ka identiteedi ja suhete hoidmiseks hädavajalikku tegevust meie kil-
lustatud ja keerulistes industrialiseeritud ühiskondades. Nõustamine 
pakub võimalust elu koos hoida.

Käesoleva peatüki eesmärk on sillutada teed järgmisele. Siin esita-
takse meie moodsas ühiskonnas kasutatavate nõustamise mõistete eri-
nevate tähenduste raamistik. Arutelule pidepunkti andmiseks tuuakse 
ära ka kasutajale orienteeritud definitsioon. Järgnevad alapeatükid uu-
rivad, kuidas nõustamist on mõistetud – seda erilise rõhuga vaidlusel 
„nõustamise“ ning „nõustamisoskuste“ eristamise üle.

Nõustamise mõiste
Raamatu seisukoht lähtub eeldusest, et nõustamist tuleb defineerida 
selle inimese positsioonilt, kellele nõustamine on suunatud või kes 
sellest kasu saab. Põhjus on lihtne – ükskõik millise nõustamise toi-
mumise peamiseks elemendiks on inimene, kes tahab, et see toimuks. 
Nõustamist ei tee üks inimene teisele; nõustamine on kahe inimese 
vaheline vastasmõju. Seega saab nõustamist defineerida kui „tegevust, 
mis toimub juhul, kui keegi, kellel on mure, kutsub abi ja lubab kellelgi 
endaga teatud tüüpi suhtesse astuda“. Kui inimene ei ole valmis seda 
kutset esitama, ei saa toimuvat nõustamiseks nimetada isegi siis, kui 
professionaalne nõustaja annab pikema perioodi jooksul endast pari-
ma. Niisiis saab iga nõustamisepisood alguse abiotsija – „kliendi“– soo-
vist või kavatsusest. 

Nõustamise täielikuma mõiste võib kokku võtta järgnevate ter-
minitega. Nõustamine on tegevus, mis toimub, kui muretsev inime-
ne kutsub teise inimese endaga teatud sorti suhet looma, andes talle 
selleks loa. Kutse võib olla selgesõnaliselt väljendatud (näiteks paneb 
keegi nõustaja juurde aja kinni või küsib õelt: „Kas sobib, kui ma räägin 
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mõne hetke, mis tunded mul on ...?“) või kaudne (kui inimene väljen-
dab emotsionaalse distressi või segaduse märke).

Inimene tunneb vajadust sellise suhte järele siis, kui ta kogeb 
„probleemi elus“, mida ta pole suutnud oma igapäevaste ressursside 
abil lahendada ning mis on jätnud ta ilma täisväärtusliku ühiskondliku 
elu mõnedest aspektidest. Nõustamist otsiv isik loodab leida inimest, 
kellel oleks sellist aega ja ruumi, mida iseloomustab paljude igapäeva-
elus tihti raskemini kättesaadavate elementide olemasolu: luba rääki-
da, erinevuste austamine, usaldusväärsus ja jaatamine.

Luba rääkida.•	  See on koht, kus inimene võib rääkida oma loo, 
kus talle pakutakse kõikvõimalikku toetust, et ta saaks väljen-
dada oma läbielamiste erinevaid tahke, millest ta seni on vai-
kinud – seda tema enda valitud ajal ning moel, kaasa arvatud 
oma tunnete väljendamine. 
Erinevuste austamine.•	  Nõustaja jätab kõrvale – nii palju kui 
võimalik – oma arvamuse kliendi esitatud probleemide kohta 
ja ka enda hetkevajadused, et keskenduda täielikult kliendile 
ning toetada tema isiklike väärtuste ja soovide väljendamist 
ning nende järgi tegutsemist. 
Usaldusväärsus.•	  Kõik, mida arutatakse, on konfidentsiaalne 
ning seda käsitletakse ettevaatuse ja austusega. Nõustaja võ-
tab kohustuse jätta enda teada kõik, mida ta inimese kohta 
teada on saanud.
Jaatus.•	  Nõustaja loob suhte, mis väljendab põhiväärtusi: ausus, 
terviklikkus, hool, usk inimese väärtusesse ja väärtuslikkuses-
se, pühendumine dialoogile ja koostööle, – mõtisklemisoskus, 
inimeste vastastikune sõltuvus ja üldine heaolu.

Kui need elemendid on paigas, luuakse tegevusväli, kus on ruumi toe-
tusele, jagamisele, peegeldamisele ja õppimisele. Selles ruumis kasuta-
vad klient ja nõustaja kõikvõimalikke neile ligipääsetavaid ressursse 
(rääkimise viisid, ideed ja teooriad, probleemilahendamise strateegiad, 
rituaalid, teadvuse muudetud seisundid), et saavutada parem mõistmise 
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tase ja lahendus esialgsele eluprobleemile, mis üldse sundis inimest 
nõustamise kasuks otsustama.

Oma olemuselt on nõustamine vestlus, mille käigus vaikinud hääled 
saavad sõnaõiguse, jutuajamine selleks, et öelda, mida on vaja öelda. See 
on vestlus, mille abil inimene saab oma murede ja probleemide rattas keer-
levast seesmisest monoloogist kaugemale nihkuma hakata või eemalduda 
emotsionaalsetest keerdsõlmedest – astuda dialoogi teise inimesega. Dia-
loogi kaudu saab avada tee uutele vaatepunktidele ja ideedele. Ükskõik, 
mis probleem elus ka ette ei tuleks, kindlasti leidub inimesi või inimrühmi, 
kes on sellega toimetulekuks efektiivseid strateegiaid avastanud. Vestlus ja 
dialoog avavad uksed seda teavet omavate inimeste juurde.

Nõustamise potentsiaalsed, äratuntavad tulemused langevad kol-
me laia kategooriasse:

Esialgse probleemi lahendamine.•	  Lahendus võib endas kätkeda 
probleemi mõistmist või sellest ülevaate saamist; probleemi 
või dilemma isikliku aktsepteerimiseni jõudmist; tegevussam-
mude paikapanemist probleemi tekitanud olukorra muutmi-
seks. Ühesõnaga, nõustamise kaudu leiab inimene suutlikkuse 
parandada katkenud suhte- või tegevusmustreid ja taastada 
varasem meeldiv seisund.
Õppimine.•	  Nõustamine võimaldab inimesel omandada uusi 
teadmisi ja oskusi, mis aitavad tal tulevikus sarnaste problee-
midega paremini toime tulla. Inimene võib ka ennast paremini 
tundma õppida või mõista, kes ta olla tahab – selge identitee-
di kandmine pakub inimesele turvalist pinda tulemuslikumalt 
teistega läheduse loomiseks.
Sotsiaalsed kohustused ja hõivatus.•	  Nõustamisele on omane 
ergutada inimese energiat ja võimekust selles rollis, milles ta 
võib anda oma panuse teiste inimeste heaolusse ja üldisesse 
hüvangusse. Kui kõrvutada seda keskendumisega omaenda 
isiklikele raskustele, siis suudab inimene paremini ja täieli-
kumalt aktiivse liikmena seltsielus osaleda – ta suudab oma 
hääle kuuldavaks teha.
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Infokast 2.1 
Hawthorne’i uurimus ja nõustamise areng töökeskkonnas

Arvatavasti on kõik, kes on mingilgi tasemel psühholoogiat õp-
pinud, kuulnud Hawthorne’i uurimusest. See on tuntud psüh-
holoogiline eksperiment, mis korraldati 1950. aastatel Ameerika 
ettevõttes Western Electric. Eesmärgiga teha kindlaks tootlikkuse 
tõusuga seotud tegurid, muudeti elektroonikaseadmeid monteeri-
va naisterühma töötingimusi ja -korraldusi. Oma suureks üllatu-
seks avastasid teadlased, et kõigi proovitud sekkumiste mõju oli 
ühesugune – produktiivsus tõusis. Selline tulemus tundus viitavat 
sellele, et tähelepanu keskmesse sattumine iseenesest on piisav 
käitumises muutuse tekitamiseks. Vähemtuntud fakt aga räägib 
sellest, et Western Electricu juhtkonna arvates olid tulemused 
piisavalt huvipakkuvad käivitamaks töötajatele mõeldud nõusta-
missüsteemi, mille juurde kuulusid vabrikukorrusel pidevalt ko-
halviibivad nõustajad, kes olid käepärast igal hetkel, kui töötajal 
tuli tahtmine mingit probleemi arutada. Algatus paistis moraalile 
ja tootlikkusele ülimalt positiivset mõju avaldavat (Dickson and 
Roethlisberger, 1966), kuigi see oli rakendamiseks ilmselgelt lii-
ga kallis. Vajadus palgata ja koolitada suurt hulka nõustajaid ajal, 
kui Ameerikas oli nõustajakutse alles imikueas ja koolituskursusi 
kasinalt, oli ettevõttele üks katsumusi. Nõustajate väljaõpetami-
seks võttis ettevõte pragmaatilise, ärimeelse seisukoha, mis hõlmas 
tööülesannete täpselt kirjapandud kirjeldust. Nad tulid lagedale 
mõtetega, mis praegugi tabavad päris õnnestunult nõustamise ole-
must:

Kuula – ära räägi.• 
Ära kunagi vaidle; ära kunagi anna nõu.• 
Kuula:• 

 - mida inimene tahab öelda;
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