
ILLUSTRATSIOONID

KÜSIMUSED
MINU SUURED

Prantsuse keelest tõlkinud Pille Kruus ja Kaidi Roots



Kes on inimesed?        6-33

Kuidas kõik alguse sai? 8-9

Kes mina olen? 10-11

Mis on eksistents? 12-13

Mis on elu? 14-15

Mis on kasvamine ja vananemine? 16-17

Mis on haigus? 18-19

Mis on surm?  20-21

Mis on aeg? 22-23

Mis on keel? 24-25

Mis on välimus? 26-27

Mis on ilu? 28-29

Kes on jumal? 30-31

Mis on uni ja mis tegelikkus? 32-33

Mis on perekond?              34-55

Kes on poisid ja tüdrukud? 36-37

Mis on abielu?  38-39

Kes on vanemad? 40-41

Mis on perekond? 42-43

Milline on õdede-vendade suhe? 44-45

Mis tähendab olla suur või väike?  46-47

Mis on lahkuminek? 48-49

Mis on dialoog?  50-51

Mis on tõde ja vale? 52-53

Mis on kuuletumine?  54-55

Mis on tunded
ja emotsioonid?                 56-85

Mis on naer?  58-59

Mis on nutt?  60-61

Mis on õnn ja õnnetus? 62-63

Mis on hirm?  64-65

Mis on julgus?  66-67

Mis on armastus?  68-69

Mis on lahkus? 70-71

Mis on armukadedus?  72-73

Mis on häbelikkus?  74-75

Mis on sündsus ja sündsusetus? 76-77

Mis on uhkus ja häbi?  78-79

Mis on laiskus? 80-81

Mis on gurmaanlus?  82-83

Mis on viha? 84-85

S I S U KO R D



Mis on kool?                       86-107

Mis on koolikohustus? 88-89

Mis on teadmised? 90-91

Mis on teadus? 92-93

Mis on kultuur? 94-95

Mis on intelligentsus? 96-97

Mis on mälu?  98-99

Mis on korda- ja luhtaminek?  100-101

Mi on võistlemine? 102-103

Mis on sõprus?   104-105

Kes on juht?  106-107

Mis on ühiskond?               108-147

Mis on vabadus? 110-111

Mis on seadus? 112-113

Mis on poliitika? 114-115

Mis on õiglus ja ebaõiglus? 116-117

Mis on töö? 118-119

Mis on ametid? 120-121

Mis on kunst? 122-123

Mis on raha? 124-125

Mis on rikkus ja vaesus? 126-127

Mis on hea ja halb? 128-129

Mis on vägivald
        ja vägivallatus? 130-131

Mis on vangla? 132-133

Mis on sõda ja rahu? 134-135

Mis on narkootikumid? 136-137

Mis on üksindus? 138-139

Mis on mood?  140-141

Mis on rassism? 142-143

Mis on puue? 144-145

Mis on austus? 146-147

Mis on keskkond?  148-157

Mis on loodus? 150-151

Mis on saastamine? 152-153

Mis on bioloogiline mitmekesisus? 154-155

Mis on ökoloogia? 156-157

Register   158-160



Mis on tunded  
ja emotsioonid? 

Küsimused 93  kuni  1 48



93

94

58

Mis on naer?

MIS ON TUNDED  
JA EMOTSIOONID?

Miks me 
ei suuda 
naermist 

lõpetada?
N Vahel muutub naer 
ohjeldamatuks ja me ei 
suuda enam lõpetada. 
Ohjeldamatu naerupuhang 
võib meid tabada väga 
tähtsal õhtusöögil, hiirvaikses 
kirikus või range õpetaja ees. 
See pakub võimalust tunda 
end vabana, põgeneda 
ahistavast olukorrast. 
Vaim nõuab, et käituksime 
korralikult, aga keha ei kuula 
sõna.

Naerda on 
mõnus!
N Meie 

keha väljendab end: kui 
tunneme hirmu, hakkab kõht 
valutama; kui oleme väsinud, 
siis me haigutame; kui oleme 
kohmetunud, siis punastame. 
Meie ise ei otsusta, kas me 
nutame või naerame, seda 
otsustab meie keha. Hea on 
lasta kehal end väljendada. 
Hea on ka naerda koos 
teistega, naeru jagada. 

BÖÖ 
  BÖÖ

   BÖ
Ö
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Kas on halb 
teiste üle 
naerda?

N Kui keegi tänaval 
kukub, ajab see meid 
naerma. Kas me naerame 
pahatahtlikkusest? Ei. Kui 
me näeme, et inimene 
sai päriselt ka haiget, siis 
lõpetame naermise. Vahel ei 
ole aga mõne inimese naer 
naljakas … „Hahahahaaaa!” 
See on Lumivalgukest 
mürgitama mineva nõia 
naer, mille taga on viha! 

Kas enda üle 
võib naerda?
N Hetked, kui 

juhtub midagi ootamatut, 
ajavad vahel naerma. See 
tõestab, et inimene ei 
suuda kõike kontrollida. Kui 
teised purskavad naerma, 
sest ütlesime kogemata 
midagi rumalat, võime 
solvuda … või siis ise ka 
enda üle naerma hakata, mis 
näitab, et me ei pea ennast 
täiuslikuks. 

Mida arvad sina?
Kas tohib naerda 
surma, haiguse, 

õnnetuse üle? Mõnede 
arvates on see 

kohutav, sest kõige üle ei 
saa naerda. Aga naer pakub 
tihti ka võimalust olukorda 
vähem dramaatilisena näha, 
eemalduda pisut toimunust. 
See võib aidata meil lihtsamini 
leppida elus ette tulevate 
raskustega.

MIS ON TUNDED  
JA EMOTSIOONID?

?

Hoo
Hoo

HooHoo
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Mis on nutt?

MIS ON TUNDED  
JA EMOTSIOONID?

Ma ei tea 
ise ka, 
miks ma 
nutan …

N Vahel tunneme, et 
meid haarab kurbus, ja 
pisarad hakkavad iseenesest 
voolama. See mõjub hästi, 
isegi kui me ei tea, miks 
me nutame, või kui me ei 
oska seda sõnadesse panna. 
Kas pisarad võivad sõnu 
asendada? Teistel ei ole 
lihtne näha meid põhjuseta 
nutmas. 

Miks ei meeldi 
poistele nutta?
N Inimene nutab 

siis, kui ta murdub, ta näitab, 
et on tundlik. Nii poisid kui 
tüdrukud on vahel tugevad 
ja vahel nõrgad. Kas poiss 
või mees peaks tundma 
häbi, kui ta näitab välja 
oma nõrkust? Kas see ei 
nõua hoopis tugevust, kui 
julgetakse teistele öelda, et 
mul on halb, ma olen kurb 
või miski haavas mind?

Heh, õnneks panin ujumis-
püksid jalga!



99

100

61

Miks 
nutetakse 
rõõmust?

N Üks naine osaleb 
konkursil, et saada roll 
ühes filmis. Ta on väiksest 
peale unistanud filmis 
näitlemisest. Kui ta kuuleb, 
et tema valitigi sellesse rolli, 
puhkeb ta nutma. Miks ta 
ei naera? Kas ta on kurb? 
Ei, ta on õnnelik ja teda 
valdab kergendus. Mure 
ja hirm läbikukkumise ees 
kaovad koos pisaratega …

Mida arvad sina?
Tavaliselt nutame, 
ilma et otsustaksime 

seda teha. Aga vahel 
kasutame pisaraid 

teiste mõjutamiseks: et meid 
lohutataks, et me riielda ei 
saaks, et teine end süüdi 
tunneks … Me teeskleme, 
sunnime end nutma, need 
on valepisarad. Kas ka sellised 
pisarad mõjuvad hästi? 

MIS ON TUNDED  
JA EMOTSIOONID?

?

Kas on võimalik  
nutta kogu elu?
N Kui keegi, keda me 

armastame, sureb või läheb meie 
juurest ära, tekib meil tunne, et me 
ei suuda enam kunagi nutmist 
lõpetada. Niipea kui sellele 
mõtleme, tulevad ka pisarad. 
Need aitavad meil kurbust 
välja elada, väljendada oma 
valu. Mõne aja pärast 
pole valu enam nii 
terav ja lõpetame ka 
nutmise, isegi kui oleme 
endiselt kurvad. 

Homme 
ma enam 
ei nuta!

Plaks! Braavo! 

Plaks!

Braavo! 

Plaks!

Plaks!
Plaks!

Buhu
huuuuuu!
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Mis on õnn ja õnnetus?

MIS ON TUNDED  
JA EMOTSIOONID?

Kõik 
tahavad olla 
õnnelikud!

N Kõik inimesed 
mõtlevad selle üle, mis on 
õnn, aga ilmselt on neil 
sellest erisugune arusaam. 
Mõned inimesed siin ilmas 
kannatavad nälga ja külma, 
neil pole kodu või põevad 
nad mõnda haigust. Neil 
on tõsised probleemid ja 
kahtlemata on õnn nende 
jaoks midagi muud kui 
inimese jaoks, keda ei 
kimbuta suured mured.  

Kas õnn on õnnetuse vastand?
N Kui inimene on õnnetu, on kõik selge: ta tunneb kurbust, ta tahaks olla 
mujal või et asjad oleksid teistmoodi. Ometi on igas päevas ka võimalus 

tunda end kasvõi põgusalt õnnelikuna. On see meie otsustada, kas me oleme 
õnnelikud või õnnetud? 

EI 
õnnetusele! LÕPP kurbusele!

ME TAHAME ÕNNE!
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Kuidas saada 
õnnelikuks?
N Õnne- 
valemit ei 
ole olemas, 

igaüks peab leidma selle, 
mis just teda õnnelikuks 
teeb. Vahel tuleb elus ette 
õnnelikke, vahel õnnetuid 
sündmusi – me ei saa sinna 
midagi parata. Ometi on 
mõned tarkuseterad, mis 
aitavad meil õnnelikud 
olla: peaksime hoiduma 
end teistega võrdlemast 
ja meie soovid võiksid olla 
täidetavad.

Kuidas teisi 
õnnelikuks 
teha?
N Õnn on 

tihti nakkav. Kui oleme ise 
õnnelikud, siis tekib isu 
teistega koos olla, oma 
õnne ja vaimustust jagada. 
Ometi ei saa me kedagi 
õnnelikuks teha, kui ta seda 
ise ei taha. Mõni inimene 
on oma õnnetuses justkui 
lõksus ja teda ei päästa 
sealt ükski naeratus. 

Mida arvad sina?
Optimist ja pessimist 
joovad teed. Kummalgi 

on pool klaasi joodud. 
„Nii tore!” rõõmustab 

optimist, „mu klaas on veel 
pooleldi täis!” Samal hetkel 
kurdab pessimist: „Oh, mu klaas 
on juba pooleldi tühi …” Kas 
sina oled pigem optimist või 
pessimist?

?
MIS ON TUNDED  

JA EMOTSIOONID?
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Mina ei karda midagi!
N Me kõik kardame midagi ja mõni hirm on kasulik. Kui kohtame 

mürkmadu, sunnib hirm meid reageerima ja hoiatab meid ohu eest. Mõnes olukorras 
võib hirm päästa meie elu. Aga milleks karta väikest ämblikku? Mõnda hirmu on raske 
seletada.

64

Mis on hirm?

MIS ON TUNDED  
JA EMOTSIOONID?

Miks hirm  
meid halvab?
N Ohuolukorras 

võimaldab hirm meil reageerida. 
Aga kui hirm on liiga suur, võib 
juhtuda vastupidine: meid haarab 
hirm ja oleme justkui halvatud 
ega suuda enam reageerida 
või reageerime rumalalt. 
Vahel takistab hirm ajul õigesti 
funktsioneerimast ja sunnib meid 
mõtlematult tegutsema. 

ma olen 
liiga kõrgel!

Buuu!!

Buuu!!

Buuu!!
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Minu 
onupoeg 
on igavene 

argpüks!
N Lihtne on teiste 
hirmude üle nalja heita ja 
tunda üleolekut, kui me ise 
parasjagu ei karda. Minu 
onupoeg kardab vett, minu 
väike õde kardab esineda, 
mõni kardab ämblikke – on 
ikka argpüksid! Ometi on 
palju asju, mis neile hirmu 
ei valmista ja hirmutavad 
äkki hoopis seda, kes teisi 
pilkab.

Kas hirmust  
on võimalik  
lahti saada?
N Kui keegi 
ütleb meile: 

„Ära karda!”, pole sellest 
mingit kasu, sest hirm on 
tunne, mida me ei saa 
kontrollida. Hirm käib elu 
juurde, aga kui see on liiga 
suur, takistab see meil elu 
nautimast. Oma hirmude 
taltsutamiseks on vahel 
hea esitada endale väikseid 
väljakutseid – äkki oleme 
vapramad, kui ise arvame!

Mida arvad sina?
Mõne inimese hirm 
on nii suur, et see 

nakatab teisi. Nähes, 
kuidas nad kõige pärast 

hirmu tunnevad, hakkame 
ise ka muretsema. Kerge on 
teisi hirmutada, kui räägime 
neile hirmsatest asjadest … 
Poliitikud kasutavad hirmu 
ära, et veenda inimesi enda 
poolt hääletama. Nad ütlevad: 
„Kui te minu poolt ei hääleta, 
läheb kõik halvasti!” 

?

MIS ON TUNDED  
JA EMOTSIOONID?

Head ööd!
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Mis on julgus?

MIS ON TUNDED  
JA EMOTSIOONID?

Kas julge on see,  
kes ei karda midagi?
N Vahel arvame, et julge on 

see, kes ei karda. New Yorgis töötasid 
indiaanlased mitmesaja meetri kõrgusel 
pilvelõhkujate otsas, nii et nende all oli 
vaid tühjus. Nad on hiljem rääkinud, et 
tundsid hirmu. Kas julgus pole hoopis 
see, kui ollakse oma hirmust üle? 

Me ei pea alati  
julged olema!
N Kui mõni olukord 
meid šokeerib, võib meid 

vahel tabada ootamatu julgus. Kui 
näiteks suured poisid hakkavad kiusama 
väiksemat, võime pikemalt mõtlemata 
tema eest välja astuda. Kui hakkaksime 
järele mõtlema, võiks julgus meid suurte 
ja pahade ees maha jätta … 

Buuu
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Kas parem 
on siis mitte 
mõelda?
N Julgus võib 

meil aidata sooritada 
vägitükke, lausa võimatuid 
asju. Aga üldiselt on 
parem raskustega 
kursis olla, harjutada ja 
mõelda, kuidas tõkkeid 
ületada. Minna eelneva 
ettevalmistuseta purjekaga 
ümbermaailmareisile pole 
julgustükk, vaid rumalus!

Julgus pole 
alati füüsiline!
N Vahel 

on tarvis julgust, et välja 
öelda oma mõtteid ja 
seda, et me pole teistega 
ühel meelel – see nõuab 
sõnajulgust. Mõnel maal 
on keelatud kritiseerida 
riigijuhte ja nende tegevust. 
Kui keegi söandab suu lahti 
teha ja oma arvamuse välja 
öelda, võib ta lõpetada 
vanglas.  

Mida arvad sina?
Kui me vaatame, mis 
maailmas toimub, siis 

näeme palju head, aga 
ka halba: rassismi, sõdu, 

vaesust, saastatust. Kas maailm 
võib muutuda? Usk sellesse, et 
olukord võib muutuda, nõuab 
julgust – mõelda, et inimesed 
võiksid olla võrdsed, et 
maailmas võiks valitseda rahu, 
et planeeti on võimalik hoida. 

MIS ON TUNDED  
JA EMOTSIOONID?

?
Meie juht 
on türann!


