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8 E E S S Õ N A 

Eessõna 

Suru käed rusikasse ja pane üksteise vastu. Nii suur on sinu aju. 
See kaalub umbes sama palju kui piimapakk. Mõelda vaid, et 
nii väiksesse organisse mahuvad ära kõik sinu tunded ja koge-
mused. Kõik isiksuseomadused. Kõik, mis sa eales oled õppi-
nud. Kõik mälestused. Hägusad pildid suvest, mil olid kolme-
aastane, kogu lapsepõlv, teismeiga ja täiskasvanuelu kuni nende 
sõnadeni siin. See kõik on väikeses tombus, mis on teada olevalt 
kõige komplekssem struktuur universumis ja kasutab sama 
vähe energiat kui hõõglamp. Keda ei vaimusta aju, seda ei vai-
musta miski.  

Teiste organite tööst oleme juba kaua üsna palju teadnud, aga 
aju on olnud saladus – kuni praeguseni. Viimastel kümnenditel 
on aju uurimiseks saadud uued vahendid ja tänu neile on tead-
mised ajust erakordselt laienenud. Oleme hakanud aru saama, 
kuidas aju töötab ja enamik on nõus, et me olemegi aju, mitte 
ainult ei oma aju. 

Aju-uuringud aitavad küll näha inimese omadusi bioloogili-
sest vaatevinklist, kuid see ei tähenda, et me peame igaveseks 
ühesuguseks jääma. Uuringud on nimelt näidanud, et nii laste 
kui ka täiskasvanute aju suudab erakordselt palju muutuda. 
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Pidevalt moodustub uusi ajurakke. Tekivad ja kaovad sidemed. 
Kõik, mis sa teed, isegi iga mõte muudab sinu aju, seda saab 
voolida palju lihtsamalt kui savi. 

Kuidas sellest „savist” modelleerimine käib? Miski pole ajule 
tähtsam kui see, et sa ennast liigutaksid. Kehaline aktiivsus 
annab hea enesetunde, aga parandab ka keskendumisvõimet, 
mälu, loomingulisust ja stressitaluvust. Tänu sellele töötled 
teavet kiiremini – see tähendab, et mõtled kiiremini – ja oskad 
mõtte põhiseid ressursse vajadusel paremini mobiliseerida. Saad 
oma käsutusse nn vaimse käiguvahetuse, mis aitab näiteks kes-
kenduda, kui ümberringi on segadus, või säilitada rahu, kui 
hoog kiireneb. Üks mis kindel: kehaline aktiivsus mõjutab isegi 
sinu intelligentsust. 

Kas see kõlab imelikult? Kui tahad tugevamaid käsivarsi, siis 
peabki ju treenima käsivarsi, mitte jalgu. Sama peaks kehtima 
aju kohta. Kui tahad, et aju töötaks paremini, siis peaks lahen-
dama ristsõnu, tegema mäluharjutusi ja muud ajuvõimlemist. 
Aga päris nii see pole. Uuringud näitavad selgelt, et ei mälu-
treening ega ka sudokude ja ristsõnade lahendamine mõjuta 
aju sama positiivselt kui kehaline aktiivsus. Üllataval kombel 
mõjutab liikumine kõigist organitest enim just aju. 

Selles raamatus näitan, kui ulatuslikult liikumine ja treening 
sinu aju mõjutab ja millest see mõju oleneb. Mõnda mõju mär-
kad kohe, kui oled korra jalutanud või jooksnud, mõne jaoks 
tuleb vähemalt aasta jagu korrapäraselt treenida. Kõnelen, mida 
tuleb teha, et jõuda kehalise aktiivsuse teaduslikult tõestatud 
mõjude ja vaimsete eelisteni – see tähendab vaimse arenguni. 
Meeldivat lugemist!

Anders Hansen
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Keha kõige tähtsam ülesanne  
on kanda kaasas aju.
thomas a. edison
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Kujuta ette, et istud ajamasinasse ja seadistad 
kohale jõudmise ajaks 10 000 aastat enne Kristust. 
Masin koliseb ja äkki oled ajas 12 000 aastat tagasi 
läinud. Ronid närviliselt välja ja vaatad ringi. Sind 

vaatab üllatunult salk loomanahkades inimesi.  
Mida sa neist esimese hooga arvad? Kas seda, et nad on pri-

mitiivsed koopainimesed, kes parimal juhul suudavad looma 
taga ajada ja tappa, aga muidu pole võimelised midagi kee-
rulisemat mõtlema? Nii on võib-olla tõesti lihtne arvata, aga 
tegelikult ei erine nad sinust eriti millegi poolest. Nad ei räägi 
küll sama keelt ja loomulikult on neil hoopis teised kogemu-
sed, aga suures osas toimite te ühtemoodi. Põhimõtteliselt on 
neil ju samasugused vaimsed eeldused ja tunded nagu sinulgi. 
12 000 aasta jooksul ei ole meie, inimesed, eriti palju muutu-
nud. 

Seevastu on vaid viimase 100 aasta jooksul erakordselt palju 
muutunud meie elustiil ja võrreldes 12 000 aasta taguse ajaga 
on see muutus tohutu. Sa elad materiaalses heaolus ja sul on 
olemas tehnilised abivahendid, mida nemad ei saaks endale 
isegi oma meeletuimas unistustes ette kujutada. Sa elad hoopis 
teistsugustes sotsiaalsetes struktuurides. Arvatavasti näed sina 

S I N U  M U U T U V  A J U
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ühe nädala jooksul sama palju uusi inimesi, kui nemad kohta-
vad kogu oma elu jooksul. 

Sinu ja nende elustiili vahel on veel üks põhimõtteline eri-
nevus: sinuga võrreldes liiguvad nemad palju rohkem. Aja-
loolises mõttes ei ole nemad ainsad. Miljoneid aastaid on 
meie esiisad olnud kehaliselt palju aktiivsemad, kui oleme 
meie tänapäeval. Põhjus on lihtne: peaaegu kogu ajaloo vältel 
on inimesed olnud sunnitud end liigutama, et hankida toitu 
ja ellu jääda. Selle tulemusena on meil nüüd keha, mis on 
loodud liikumiseks, ja samamoodi on loodud liikumiseks ka 
meie aju. 

100 aastat võib tunduda igavikuna, rääkimata 12 000 aastast. 
Bioloogilisest vaatevinklist on see siiski vaid silmapilk. Tihti-
peale võtab liikide muutumine evolutsiooni käigus palju aega ja 
see käib ka meie, inimeste kohta. Inimese aju pole eriti muutu-
nud ei 100 ega ka 12 000 aastaga. Sinu ja minu aju on endiselt 
savannis, kuigi meie elustiil on nii erakordselt palju muutunud 
ja viinud meid kaugemale eluviisist, milleks oleme arenenud. 
Sama käib ka selle kohta, kui palju me liigume. Kuigi me ei 
pea enam toitu jahtima, vaid võime selle internetist tellida, siis 
töötab meie aju ikkagi kõige paremini, kui elame teatud määral 
esiisade kombel – ja ennast liigutame. 

TULEMUSLIKUM AJU LIIKUMISE JA TREENINGU ABIL 

Aastate jooksul olen lugenud tuhandeid teadustöid. Kui peaksin 
valima ühe, mis mulle kõige rohkem muljet avaldas ja muutis mu 
vaadet arstiteadusele ja tervisele ning veidi ka elule laiemalt, siis 
on see uuring, mille käigus vaadeldi magnet kaameraga umbes 
sadat kuuekümnendates eluaastates inimese aju. Magnet  - 



14

kaamera on aju-uurijatele lausa tehniline ime, vahend, mis sõna 
otseses mõttes avas uue maailma. Selle kaamera abil võime 
tänapäeval patsienti kahjustamata tema „kaant” kergitada ja pea 
sisse vaadata, et reaalajas näha, kuidas aju töötab, kui inimene 
mõtleb ja teeb erinevaid tegevusi.   

Selle uuringu eesmärk oli aru saada, kuidas vananemine aju 
mõjutab, sest aju vananeb samamoodi nagu nahk, süda ja kop-
sudki. Aga kuidas see tegelikult toimub? Kas see on midagi, 
mis on meile lihtsalt määratud ja puudub võimalus seda mõju-
tada, või õnnestub vananemise kulgu kuidagi pidurdada, näi-
teks korrapärase kehalise aktiivsuse abil? Nimelt panid teadla-
sed loomadega tehtud katsete põhjal tähele, et puuris ratta sees 
jooksvate hiirte aju vananeb aeglasemalt.

Uuringus jaotati 60-aastased kahte rühma. Ühe rühma liik-
med käisid aasta jooksul paar korda nädalas jalutamas, teine 
rühm tegi sama tihti rahulikke harjutusi, mis ei kergitanud 
pulssi. Enne ja pärast mõlemat sorti liikumist uuriti katse-
isikute aju magnetkaameraga. 

Katseisikud tegid kaamerauuringu ajal psühholoogilisi teste, 
et oleks võimalik jälgida, kuidas aju töötab. Magnetkaamera 
näitas, kuidas ajuosad aktiveerusid ja oli näha, kuidas oimu-
sagara osad tegid justkui kõrgetasemeliste võrgustikena koos-
tööd kukla- ja otsmikusagaraga. 

Kõige tähelepanuväärsem oli aga erinevus nende kahe 
uuringu vahel, mitte tulemused ise. Katseisikutel, kes olid aasta 
jooksul jalutanud, ei paranenud vaid vorm. Neil oli nüüd ka 
tõhusam aju. Magnetkaamera näitas, et tugevnes ühendus aju-
sagarate vahel, muu hulgas paranes oimusagara side otsmiku- ja 
kuklasagaraga. Ajuosad olid üksteisega lihtsalt paremini lõimi-
tud ning see tähendas kokkuvõttes seda, et aju töötas tulemus-

S I N U  M U U T U V  A J U
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likumalt. Kehaline aktiivsus, see tähendab jalutamas käimine, 
mõjutas ajuühendusi positiivselt. 

Kui 60-aastastega tehtud uuringute tulemusi võrreldi sama-
laadsetega, mida oli tehtud noorematega, siis jõuti järeldusele, 
et end liigutanud inimeste aju näeb noorem välja. Paistis, et 
nende aju ei olnud selle aasta jooksul mitte vananenud, vaid 
muutus hoopis bioloogiliselt nooremaks. Kõige selgem toime 
paistis silma otsmiku- ja oimusagara vahelises seoses, mida 
vananemine kõige enam mõjutab. Liikumise toimel pidurdus 
aju vananemine ühes kõige enam vananevas osas. 

Võib-olla on veel tähtsam hoopis see, et lisaks mõõdetava-
tele tulemustele tekitasid korrapärased jalutuskäigud ka tege-
liku erinevuse. Psühholoogilised testid näitasid, et katsealustel, 
kes käisid jalutamas, paranes nn eksekutiivne kontroll, mis muu 
hulgas hõlmab algatus- ja keskendumisvõimet ning ülesannete 
plaanimist. 

Avastus näitab, et kehaliselt aktiivsete inimeste aju töötab 
paremini ja vanuse kasvuga kaasnevaid protsesse on võimalik 
pidurdada või isegi tagasi pöörata nii, et aju muutub noore-
maks. 

Võta üks minut ja mõtle selle üle, mida just lugesid. Loe 
uuesti. Kui see sind rohkem liikuma ei innusta, siis ma ei tea, 
mis seda võiks teha. Sa tead, et jooksmise abil saad parema 
vormi ja raskuste tõstmine kasvatab lihaseid, kuid arvatavasti 
ei teadnud sa, et liikumine ja treening muudavad aju. Neid 
muutusi saab mõõta moodsa meditsiinitehnika abil, kuid need 
mõjutavad väga suurel määral ka sinu vaimset töövõimet. Selles 
raamatus vaatame neid muutusi lähemalt, aga esmalt tutvume 
aju tööga ja uurime, kuidas seda parandada. 
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SINU SISEMINE KOSMOS

Aju on seni arvatust märksa muutuvam. Su peas ei ole genee-
tiliselt programmeeritud funktsioonidega keeruline arvuti, mis 
on määratud mingil kindlal moel arenema. Aju on märksa kee-
rukam. Ajurakke on kokku umbes sada miljardit. Iga rakk võib 
ühenduda kümnete tuhandete teiste rakkudega, mis tähendab, 
et ühenduste hulk ajus võib ulatuda sadade tuhandete miljar-
diteni ja enamgi veel. Seda on tuhat korda rohkem, kui leidub 
Linnuteel tähti või universumis galaktikaid. Kui öelda, et sul 
on pealuu sees sisemine kosmos, siis võib see kõlada nagu mingi 
new age’i jama, aga sisemine kosmos see just ongi.  

Kogu aeg surevad vanad ajurakud ja moodustuvad uued. 
Rakkude vahel tekivad uued ühendused ja need katkevad, 
kui neid ei kasutata. Ühenduste tugevus muutub pidevalt aju 
ümberkujundamisega samas taktis. Aju võib vaadata kui era-
kordselt peent ökosüsteemi, mis üha muutub. See muutus kes-
tab kogu elu, mitte ainult siis, kui oled laps või õpid uusi asju. 
Iga mulje, mille saad; iga mõte, mida mõtled – need kõik jäta-
vad jälje ja muudavad natuke sinu aju. Sinu tänane aju ei ole 
päris sama, mis see oli eile. Aju on lihtsalt kogu aeg kestev work 
in progress. 

Ajurakkude või ühenduste hulk ei mängi rolli 
Leidub neid, kes arvavad, et aju hea töö sõltub ajurakkude hul-
gast ja aju suurusest, kuid nii see ei ole. Kõige kõnekam näide 
on Albert Einstein, kelle aju ei olnud keskmisest suurem ega 
raskem. Einsteini aju kaalus 1230 grammi, meesterahva oma 
kaalub aga keskmiselt 1350 grammi (naisterahva aju kaalub 
umbes 100 grammi vähem). Ma ise arvasin kaua aega, et aju 
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võimekuse määrab ära ajurakkude vaheliste ühenduste hulk, 
aga ka see ei ole nii. Nimelt on kaheaastaste laste ajus täiskasva-
nute omaga võrreldes oluliselt enam ühendusi. Mida vanemaks 
laps saab, seda vähemaks jääb ühendusi. Seda protsessi nimeta-
takse pügamiseks ning kolmandast eluaastast kuni teismeeani 
kaob igas ööpäevas arvestuslikult kuni kakskümmend miljonit 
ühendust. Aju eemaldab need ühendused, mida ei kasuta, et 
teha ruumi neile, mida läbib signaal – seda võetakse tavaliselt 
kokku järgmiselt: Neurons that fire together wire together*. 

Aga kui aju head tööd ei määra ei ajurakkude ega ka ühen-
duste arv, siis mis määrab? Vastus on, et kui me teeme eri-
nevaid tegevusi, sõidame jalgrattaga, loeme raamatut või 
plaanime õhtusööki, siis kasutab aju teatud laadi programmi, 
mida nimetatakse funktsionaalseks võrgustikuks. Ujumiseks 
on üks programm, jalgrattasõiduks teine ja allkirja kirjutami-
seks kolmas. Kogu sinu tegevus põhineb neil programmidel, 
mis koosnevad sisuliselt teatud hulgast omavahel ühenduses 
olevatest ajurakkudest. Ühes ja samas programmis võivad olla 
koos ajurakud paljudest ajupiirkondadest ja selleks, et prog-
ramm töötaks võimalikult hästi – et sa oskaksid ujuda, rattaga 
sõita või allkirja anda – peavad aju erinevad piirkonnad olema 
hästi ühendatud. 

* Neuronid, mis koos süttivad, on omavahel ühenduses.

Iga mulje ja iga mõte jätavad  
jälje ning muudavad natuke  
sinu aju.
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Harjutamine teeb meistriks – ja annab ajule sujuvamad 
programmid
Oletame, et sa pead õppima klaveril lihtsat viisi mängima. Sel-
leks, et saaksid seda teha, peavad ajus koostööd tegema väga 
paljud piirkonnad. Esmalt pead sa klahve nägema. Signaal lii-
gub silmadest mööda nägemisnärve kuklasagarasse esmasesse 
nägemispanka. Samal ajal koordineerib motoorne ajukoor sinu 
käte ja sõrmede liigutusi. Heliteavet töödeldakse kuulmis-
keskuses ning saadetakse edasi oimu- ja kiirusagarasse ehk 
nn assotsiatiivsetesse piirkondadesse. Vähehaaval jõuab info 
otsmiku sagarasse, kus asub sinu kõrgem mõtlemine, ja sa saad 
teadlikuks sellest, mida mängid ning oskad parandada või-
malikke vigu. Nii palju tegevust, et saaksid mängida lihtsat 
klaveri pala! 

Kõik nägemis- ja kuulmiskeskuse piirkonnad, motoorne aju-
koor, kiiru- ja otsmikusagar on loo mängimiseks moodustunud 
programmi osad. Mida rohkem harjutad, seda paremini oskad 
ja seda efektiivsemaks muutub programm ajus. Alguses tuleb 
mängides palju vaeva näha. Programm on ebaefektiivne ja koh-
makas ning nõuab, et korraga kasutatakse ulatuslikke ajupiir-
kondi. Seepärast tundub klaverimäng sulle vaimselt keeruline 
ja sa pead kõigest jõust keskenduma. 

Harjutades muutub mängimine üha lihtsamaks ja kui oled 
palju harjutanud, siis võid lõpuks seda lugu esitades mõelda 
hoopis millelegi muule. Klaveripala mängimise programm 
edastab tulemuslikult teavet, võrgustikku korduvalt läbiv sig-
naal on ühendust tugevdanud – neurons that fire together wire 
together. Selle tulemusena pead vaimselt järjest vähem pingu-
tama ja lõpuks võid mängida nii, et keskendumine pole üldse 
vajalik. 



LAPSENA OLEME KÕIK KEELEGEENIUSED
Ajurakkude vaheliste ühenduste kadumisel lapsepõlves on 
eluaegsed tagajärjed. Rootsis sündinud lapsel on olemas 
kõik eeldused, et ära õppida veatu ja aktsendivaba jaapani 
keel – eeldusel, et laps kasvab üles jaapanikeelses keskkonnas. 
Täiskasvanuna on veatu ja aktsendivaba jaapani keele 
omandamine enamikule aga peaaegu võimatu. Harjuta palju 
tahad, jaapanlane kuuleb ikka, et sa ei räägi puhtalt.  
 Täiskasvanuna on kõnekeeles teatud häälikuid erakordselt 
raske järele aimata, sest selleks puuduvad eeldused. Häälikuid 
haldavad ühendused kaovad ajus juba lapseeas, sest me ei 
kuule neid häälikuid kõnes. Ühenduste kadumisel sulgub 
neuroloogilises mõttes see uks terveks eluks. Väiksena oleme 
aga kõik sõna otseses mõttes keelegeeniused. 

19
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Kuna klaveripala mängimise programm kasutab aju eri-
nevate piirkondade rakke, siis peavad need piirkonnad olema 
tihedalt ühendatud, et programm töötaks hästi. Seda võib võr-
relda arvutiga, mis töötab samuti siis, kui selle osad on oma-
vahel seotud. Kui ühendused on nõrgad, siis ei suuda arvuti 
töötada, kuigi iga osa eraldi töötab hästi. 

Vastus on see, et hästi töötab see aju, mille erinevad osad – 
näiteks otsmiku- ja kiirusagar – on tihedalt ühendatud ja see-
tõttu saab eeldada, et efektiivne on programm, mitte aju, kus 
on palju rakke või palju rakkudevahelisi ühendusi. Nagu selle 
peatüki alguses juba lugesid, võib aju erinevate osade vahel 
parema ühenduse luua kehaline aktiivsus. See on alus paljudele 
headele mõjudele, mis aju tänu sinu liikumisele saab ja peagi 
saad sellest lugeda.  

Ühendused näitavad, kuidas sa oma elu elad
Fakt, et ajupiirkonnad võivad mingil moel hästi ühendatud 
olla, võib kõlada veidi imelikult, aga teadusuuringud tõestavad, 
et see on tõesti tähtis põhjus, miks inimesed vaimsete omaduste 
poolest erinevad. Sellel alal on äsja tehtud erakordselt muljet-
avaldavaid avastusi.  

Näiteks on sadade katseisikutega tehtud aju-uuringute tule-
musena leitud, et ajuosad on tihedalt seotud nn positiivsete 
omadustega inimestel, kel on hea mälu või keskendumisvõime, 
kõrgem haridus ja kes ei liialda alkoholi ja tubakaga. Negatiiv-
sete omadustega ehk agressiivsete, suitsetavate või alkoholi ja 
mõnuaineid kuritarvitavate inimeste puhul ilmnes vastupidine 
muster: nende ajuosad on omavahel nõrgalt ühendatud. 

Kuna tundub, et paljud positiivsed omadused jätavad ajule 
ühesuguse jälje – ja negatiivsed vastupidise –, siis tähendab 
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see, et on olemas nn positiivse-negatiivse telg, kuhu võib ase-
tada meid kõiki vastavalt meie elustiilile. Teadlased arvavad, 
et ajuühenduste mustri järgi võib laias laastus näha, kuidas ini-
mene oma elu elab. Kas tahad teada, kas peale hea mälu, kõr-
gema hariduse ja alkoholiga piiripidamise mõjutab veel miski 
positiivse-negatiivse telge positiivselt? Jah, mõjutab. See on hea 
kehaline vorm.

Hukkamõistev uuring?
Võib-olla tundub see uuring hukkamõistev või elitaristlik. Juba 
see, et räägitakse positiivsest-negatiivsest teljest, näitab, et ini-
mesed asetatakse teatud hierarhiasse. Ma mõistan, et sellest 
võib nii aru saada, kuid usun, et sel viisil mõistetakse uuringut 
valesti. Esiteks ei mõjuta ajuühenduste mustrit ega meie asu-
kohta positiivsel-negatiivsel teljel kaasasündinud omadused. 
Mõjutab hoopis elustiil. Oma valikutega saame aju tööd muuta 
oluliselt enam kui varem arvasime. Aju juhib küll meie mõtteid 
ja tegusid, aga meie mõtted ja teod võivad muuta ka aju ja selle 
tööd. Sina juhid oma aju, mitte vastupidi. Just selles kontekstis 
tuleb näha, et võib-olla on ajuosade ühenduste tugevdamiseks 
kõige tähtsam just korrapärane liikumine ja hea vorm mõjutab 
positiivse-negatiivse telge just positiivselt.  

Paistab, et ajuühenduste mustri järgi 
võib laias laastus näha, kuidas  
inimene oma elu elab.
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ASTU ÄREVUSELE VASTU MITMELT POOLT

Kas hakkad juba aru saama, miks on treening stressi ja äre-
vuse all kannatajale nii hea? Trenn astub neile vastu mitmelt 
poolt korraga! Pärast trenni langeb kortisoolitase ja järgmi-
sel korral ei tõuse see enam nii palju. Stressisüsteemi piduri-
pedaalid hipokampus ja otsmikusagar tugevnevad ning suuda-
vad ärevuse käivitajaid mandelkehasid paremini pidurdada. Aju 
pidurdus süsteem gaba aktiveerub mitme lapsehoidja-neuroni 
abil ja suureneb lihaste võime neutraliseerida stressiainet. See 
kõik toimub samal ajal.  

Tegelikult on erinevaid mehhanisme üksteisest raske eris-
tada ja on keeruline välja selgitada, kui suur osa ärevuse vaigis-
tamisest sõltub näiteks kortisoolitaseme langemisest ja kui suur 
gaba-st. Aga kui kõik mehhanismid kokku panna ja vaadata 
lõpptulemust – ja see ongi kõige huvitavam –, siis pole kaht-
lustki, et liikumine ja treening on fantastiline stressiravim, või-
malik, et lausa parim! 

Teismelise ärevus kadugu  
Viimastel aastatel otsib üha enam teismelisi stressi ja ärevuse 
vastu psühhiaatrilist abi. Bioloogilisest aspektist on noorte 
ärevus täiesti normaalne. Stressi ja ärevust pidurdavad aju-
osad, sealhulgas otsmikusagar ja eesajukoor saavad küpseks 

Liikumine ja treening on täiesti 
fantastiline stressiravim, võimalik  
et lausa parim!
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 viimasena. Teismelisel ei ole need veel välja arenenud, see 
toimub alles siis, kui inimene on umbes 25-aastane. Seevastu 
on 17-aastasel täiesti välja arenenud need ajuosad, mis loovad 
stressi, näiteks mandelkehad. Ärevust tekitav osa on küps, äre-
vust vähendav osa aga mitte ja seetõttu võib teismeliseeas esi-
neda palju tundemuutusi, äkilisust ja ärevust.

Kuid treening mõjub fantastiliselt ka teismeliste stressile ja 
ärevusele. Tšiili pealinna Santiago slummis uuriti umbes 200 
tervet üheksanda klassi õpilast. Lühikese ajaga on Tšiilis tek-
kinud suured probleemid heaoluühiskonna haigustega, nagu 
diabeet ja südame-veresoonkonna haigused ning teadlased 
tahtsid teada, kas seda suunda saab elustiili muutmisega muuta. 
Lisaks tahtsid nad uurida, kas korrapärase treeningu abil on 
võimalik parandada noorte enesetunnet ja -hinnangut. 

Pärast kümnenädalast programmi näitasid testid, et treening 
mõjus suurepäraselt füüsilisele vormile, aga ühtlasi parandas ka 
noorte enesetunnet ja -hinnangut. Silma torkas aga treeningu 
mõju noorte stressile ja ärevusele. Nimelt vähenesid need oluli-
selt. Noored tundsid end palju rahulikumalt ega olnud nii äre-
vad. Lisaks oli suurenenud eneseusaldus. 

Vähem stressis ja negatiivne 
Kas arvad, et sinu võimalik ärevus erineb teismeliste omast? Üle 
3000 soomlase vastas küsimustele oma elu kohta seoses uurimu-
sega, miks tabab inimesi südameinfarkt ja kuidas seda mõjutab 
just stress. Tulemused näitasid, et stressi ja ärevusega oli vähem 
probleeme neil, kes tegid trenni vähemalt kaks korda nädalas, 
sama näitaja oli ka Tšiili noortel. Ühtlasi vihastasid sporditegi-
jad vähem ja isegi elule ei vaadanud nad nii negatiivselt! 

Kas see tõestab, et treening vähendab stressi ja ärevust? Ei. 

J O O K S E  S T R E S S I  E E S T  Ä R A
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Tegelikult me ju ei tea, kas soomlaste stress ja ärevus vähenesid 
just tänu trennile. Võib-olla on hoopis nii, et rohkem trenni tee-
vad just need, kes ärevuse all nii palju ei kannata. Soomlaste või 
Tšiili teismeliste puhul peame järeldustega ette vaatama, aga kui 
näha neid tulemusi koos muude uuringutega, siis on pilt selge: 
kogu elu jooksul on trennil stressile ja ärevusele täiesti fantasti-
line mõju ning see käib nii noorte kui ka vanade kohta. 

 

STRESSI ÜLEMUSLIK ASETUS AJUS

Võiks ju arvata, et stress on vaid negatiivne, aga nii lihtne see 
pole, hoopis vastupidi: stressitunnetel on otsustav tähtsus selles, 
et me üldse toimiksime. Peame mõistma, kui tähtis stress meile 
on ja mis ülesandeid see täidab, et oskaksime nii treeningu abil 
kui ka muul moel stressi ja ärevusega paremini toime tulla.  

Sellest, kui tähtis miski on, saame aru alles siis, kui sellest 
ilma jääme. Mis juhtuks, kui stressisüsteem täiesti välja lüli-
tada? Et seda teada saada, eemaldasid teadlased rühmal ahvi-
del mandel kehad. Oletati, et see mõjutab nende võimet tunda 
hirmu ja selle uurimiseks kasutati madusid, keda kardab ena-
mik inimesi ja loomi. 

Tavaliselt kardavad ahvid, nagu inimesedki, madusid väga. 
Aga mandelkehadeta ahvidel puudus hirm nende ees täielikult. 
Nad ei peitnud end ära, vaid tundsid madude vastu lausa üle-
määrast huvi, mängisid nendega ja keerutasid neid. 

 
Naine, kes ei suutnud hirmu tunda
Paistis, et ahve ei huvitanud üldse, millist ohtu maod võivad 
endast kujutada, aga oli selle põhjus asjaolu, et nad ei tund-
nud hirmu, või said nad olukorrast lihtsalt valesti aru? Võib-olla 
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sai nende aju operatsiooni käigus viga ja seetõttu polnud nad 
võimelised mõistma, millega tegelevad? Võib-olla arvasid nad, 
et maod on ohutud? Kahtlemata on raske ahvide käest küsida, 
kuidas nemad ise sellest olukorrast aru said ja loomulikult oleks 
olnud palju lihtsam uurida mandelkehadeta inimesi, aga selli-
seid pole kerge leida.  

Teadlastel tekkis võimalus suhelda üliharuldast geneetilist 
haigust, Urbach-Wiethe’i sündroomi põdeva 44-aastase kolme 
lapse emaga ning nad mõistsid, et see on ainulaadne võimalus 
mandelkehadest ja stressisüsteemist rohkem teada saada. Ala-
tes 1920. aastatest on sarnaseid juhtumeid maailmas kirjelda-
tud vaid 300 korral. Haigus kahjustab teatud ajupiirkondi ja 
mingil põhjusel satub erilise löögi alla oimusagar, kus asuvad 
ka mandelkehad. Just need organid kahjustusid naise mõlemas 
ajupoolkeras (mandelkeha on nii paremas kui ka vasakus pool-
keras). 

Hoolimata puuduvatest mandelkehadest oli naine norm-
intellektiga. Ta nõustus tegema teste, mis pidid näitama, kas 
mandelkehade puudumine mõjutab võimet tunda hirmu. Nagu 
ahvidegi puhul, sooviti näha, kuidas ta reageerib madudele 
ning selleks viidi naine loomapoodi. Lisaks uuriti ka tema 
reaktsiooni ämblikele. Enne poekülastust rääkis naine, et ämb-
likud ja maod ei ole talle kunagi meeldinud. Sellegipoolest läks 
ta otsejoones terraariumi juurde ja imetles eriti suuri madusid. 
Loomad tõsteti välja, ta võis neid paitada ja loomapoemüüjate 
jutu järgi ei olnud tal selle vastu midagi, kuigi talle öeldi, et 
maod võivad hammustada. Teadlaste palvel hindas naine oma 
hirmu kümnepallisüsteemis, kus null tähistas hirmu täielikku 
puudumist ja kümme ülisuurt hirmu. Suurte eluohtlike madu-
dega mängimist hindas naine kahe palli vääriliseks.  

J O O K S E  S T R E S S I  E E S T  Ä R A
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Sama muster kordus, kui naisele anti võimalus mängida 
suurte karvaste tarantlitega. Müüjad kirjeldasid naise enam- 
vähem kinnismõttelist huvi ämblikke puudutada, tundmata 
mingitki hirmu. Ühe eriti suure ja agressiivse ämblikuga tuli 
mäng lausa katkestada, sest olukord ei tundunud enam tur-
valine. Oli oht, et ämblik hammustab. Naist ei paistnud üldse 
häirivat, et ämblik on agressiivne ja ohtlik, pigem tundus, et 
naine on ülemäära ettevaatamatu, mis sarnanes ahvide viisile 
mängida madudega. 

Lihtne oleks järeldada, et sellist käitumist põhjustas mandel-
kehade puudumine. Aga nagu ahvidegi puhul, tuleb enne lõp-
liku järelduse tegemist kaaluda, kas põhjus võib olla ka mujal. 
Võib-olla oli mõjutatud vaid võime tunda hirmu loomade, eriti 
selliste loomade ees, keda enamik meist väga kardab. Võib-olla 
suudab ta tunda hirmu teiste asjade ees. Seepärast näitasid tead-
lased naisele järgmiseks ebameeldivaid stseene õudusfilmidest, 
nagu näiteks „Hiilgus”, „Ring” ja „Blairi nõiafilm”, mis tavali-
selt kananaha ihule ajavad. Kõigepealt näidati lõike katseisikute 
rühmale, et olla kindel, et valik on piisavalt jäle, ja katseisikud 
hindasid neid kümnepallisüsteemis. Enamikule andsid katse-
isikud kuus või seitse palli. 

Kuid naises ei tekitanud need mingit hirmu ja ta ei andnud 
filmilõikudele ebameeldivust hinnates ühtegi palli. Imelikul 
kombel tundusid need filmid talle sellegipoolest huvitavad ja 
ta pidas neid põnevaks. Ta küsis isegi ühe filmi nime, et saaks 
koju minnes selle laenutada ja hiljem lõpuni vaadata. 

Lisaks katsetele loomade ja õudusfilmidega jälgiti naist mitu 
aastat. Pilt oli selge: pärast mandelkehade kahjustumist ei kart-
nud ta enam midagi. Muud tunded olid aga kõik samaks jää-
nud. Ta rõõmustas, läks elevile või muutus kurvaks – täpselt nii 
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nagu parasjagu vaja. Teiste tunnete täielikku olemasolu mär-
kasid teadlased filmikatse ajal, kui ebameeldivad lõigud vahel-
dusid komöödia- ja draamaklippidega, et tekitada tundeid, mis 
hirmust erinevad. Neile reageeris naine täiesti normaalselt: 
komöödiate peale naeris ja mahajäetud lapse pärast tundis kur-
bust. Mandelkehade kahjustumine ei muutnud teda järelikult 
nii apaatseks ega tundetuks, et ta poleks midagi tundnud – 
kadunud oli vaid võime tunda hirmu. 

Seda võiks peaaegu kadestada! Mõelda vaid, et ei peaks 
kunagi kartma või muretsema ja võiks kõike siin ilmas võtta 
lõdva randmega. Aga nii lihtne see siiski pole. Võimetus hirmu 
tunda seadis naise mitmel korral eluohtlikku olukorda, muu 
hulgas teda rööviti ja ähvardati nii püstoli kui ka noaga. Tava-
liselt tekitavad sellised kogemused hirmu ja enamasti ei kiputa 
edaspidi minema piirkondadesse, kus võib kergelt röövi ohvriks 
langeda. See naine aga unustas juhtumid kiiresti ega muutnud 
vähimalgi määral oma käitumist. Ta elas probleemses, narko- 
ja vägivallarohkes piirkonnas, aga sellele vaatamata käis ohtli-
kes kvartalites hilisel ajal ringi ega osanud vältida võimalikke 
ohuolukordi. 

Meie sügavaim hirm
Kas naine oli hirmu vastu täiesti immuunne? Ei, lõpuks leiti 
siiski midagi, mis ajas ta täiesti paanikasse – õhupuudus. Seni-
tundmatu hirm tärkas siis, kui ta hingas sisse süsihappegaasi. 
Õhupuuduse tõttu tõuseb süsihappegaasi tase kehas kiiresti. 
Tegelikult reageerib aju just süsihappegaasi rohkusele, mitte 
hapnikupuudusele. Kui hingad sisse süsihappegaasi, siis arvab 
aju, et hakkad lämbuma ja see hirm on arvatavasti suurem kui 
ükski teine. Süsihappegaasi sisse hingates haarab sind varem 
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või hiljem – arvatavasti varem – täielik paanika. See juhtus ka 
naisega, kes koges esimest korda paanikasarnast tunnet, mis 
oli nii tugev, et ta karjus, vappus ja ahmis õhku. Aju andis 
teada, et olukord on eluohtlik, ja see juhtus ilma mandelkeha-
deta. 

Pärast kirjeldas ta, et hirm oli tugevaim aisting, mida ta seni 
oli tundnud, aga ühtlasi oli see seni olnud ka täiesti tundmatu 
emotsioon. Miks ta kartis õhupuudust, aga madusid, ämblikke 
ja õudusfilme mitte? Üks võimalik seletus on, et mandelkehad 
aitavad tunnetada välist olukorda, näiteks madu või relvaga 
ähvardavat isikut, aga mitte n-ö sisemist hirmu. Välist hirmu 
tuleb tõlgendada – „noaga mees minu ees on ohtlik”  –, aga 
lämbumistunne sellist selgitust ei vaja. See on olemas sügaval 
sisimas. 

Mandelkehad võtavad juhtimise üle 
Ahvide ja 44-aastase naise juhtumid näitavad stressisüsteemi 
ülemuslikku asetust ajus. Lisaks on siit näha mandelkehade 
roll ohumärkide ja stressisüsteemi käivitajatena. Mandelkehad 
on erakordselt jõulised, nad suudavad aju ja keha välgukiirusel 
võitluseks valmis panna, kuid ei jäta ruumi mõelda hilisematele 
tagajärgedele. Tõeliselt stressirohkes olukorras on aju piduri-
pedaalid, näiteks hipokampus ja otsmikusagar, mis peavad 
tagama ettevaatlikkuse, tihti täiesti võimetud. Mandelkehad 
sõidavad neist lihtsalt üle.  

Mandelkehade tugevad võimed olid elutähtsad savannis – 
keskkonnas, milleks me oleme arenenud. Kui inimest ohus-
tas näiteks loom, siis tuli otsus langetada välgukiirusel. „Kas 
rünnata või pole sellel mõtet ja peaks hoopis ära jooksma?” Sel 
juhul pole eriti aega kaaluda poolt- ja vastuargumente, sest siis 
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võib juba hilja olla. Tähtis on hoopis see, et mandelkehad saa-
vad juhtimise enda kätte ja sõidavad ülejäänud ajust üle, nii et 
inimene tegutseb viivitamatult ja otsustab kohe, kas rünnata või 
jalad selga võtta.

Tänapäeva ühiskonnas, kus leidub vähe eluohtlikke olukordi, 
mil otsus tuleb langetada sekundite jooksul, ei ole see mehha-
nism eriti vajalik. Mandelkehad võivad oma jõu suunata sinna, 
kus tegelikult ohtu eriti ei ole ja siis me reageerime tunde põh-
jal. 1990. aastate keskel kinnistas Ameerika psühholoog Daniel 
Goleman termini „mandelkehade kaaperdamine” (ingl amyg-
dala-hijack). Sellega pidas ta silmas ülemäära tundelist reakt-
siooni, kus mandelkehad lisavad mingile sündmusele nii tugeva 
tundevärvingu, et see tundub tegelikkusest suurem. Mandel-
kehad n-ö kaaperdavad aju ja sunnivad inimese olukorda, kus 
peaks võitlema või põgenema ja nii ei suudeta enam ratsionaal-
selt mõelda. 

Liiga tundelisest reaktsioonist üksi ei piisa, et tegemist 
oleks mandelkehade kaaperdamisega. Reaktsioon peab toi-
muma kiiresti ja pärast peab seda kohutavalt kahetsema. 
Golemani esitatud näidete hulka kuulub ka juhtum, kui pok-
sija Mike Tyson hammustas matši ajal tüki Evander Holy-
fieldi kõrvast. Tyson tegutses välkkiirelt, arvatavasti refleksi 
mõjul, ja hiljem ilmselt kahetses väga. Lisaks häbile maksis 
ta hammustuse eest üle 20 miljoni Rootsi krooni väärtuses 
kahjutasu. Daniel Golemani järgi oli see klassikaline mandel-
kehade kaaperdamise juhtum.
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