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4 SAA PAREMAKS!

Saa paremaks! 
Kas sul on tunne, et tahaksid olla natuke parem? 
 „Milles?” mõtled sa.  

Kõiges, vastame meie. 
Näiteks arvutimängudes või keskendumises. Ja mitte 

ainult nendes. Sa võid olla ka rõõmsam, targem, loovam. 
Lisaks oskad asju paremini meelde jätta ja oled enese-
kindlam. 

Eks ütle „ei”, kui suudad!
Kuid … midagi ei saa päris tasuta, nagu öeldakse. Sa 

pead päris palju vaeva nägema. Nimelt tegema midagi 
kohutavalt rasket ja keerulist, nagu … (trummipõrin) 
ennast liigutama!

Stopp, oota, ära raamatut veel ära pane. Me tõesti ei 
taha sulle mingit udu ajada, kuigi see kõlab liiga hästi, 
et olla tõsi. Eriti kui lisame, et sa muutud ka ilusamaks 
ja tugevamaks ja ilmselt magad paremini ja sööd mõist-
likumalt. Aga see on ainult lisaboonus. 

Kõige tähtsam on see, mis toimub sinu pea sees. 
Sest kui sa liigutad oma keha, siis muutub hästi palju 

asju sinu ajus. Mõned muutused tulevad kohe, mõnega 
läheb rohkem aega. Aga need kõik on head asjad. 

Kas kõlab imelikult? Kes tahab tugevamaid käsi, see 
treenib ju käsi, mitte jalgu. Sama peaks kehtima ka aju 
puhul. Kuid ei ole nii. 
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Uuringud näitavad selgelt, et liikumine ja trenn mõju-
tavad aju palju rohkem (heas mõttes) kui mälutreening, 
sudoku või ristsõnad. Imelikul kombel tundub aju olevat 
selline kehaosa, mida liikumine kõige rohkem tugevdab. 

Pigista käed rusikasse ja pane omavahel kokku. Su 
aju ongi täpselt nii väike. Ometi mahub sinna kõik, mis 
sa kunagi tundnud ja kogenud oled. Kõik sinu isiksuse-
omadused. Kõik, mis sa kunagi õppinud oled. Ja see on 
vaid algus. 

Sinu aju mõtleb ja tunneb ja juhib sinu liigutusi ja 
hoolitseb, et su keha töötaks, nagu vaja. Kogu aeg. Igal 
sekundil toimub ajus miljardeid asju. Mis ei paista välja 
ka siis, kui pealuusse auk puurida ja mikroskoobiga 
sisse vaadata. 
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Mida aju erinevad osad teevad ja kuidas see täpselt 
toimub, oleme hakanud aru saama alles viimase 30–40 
aasta jooksul. 

Meie uutest teadmistest üks tähtsamaid on see, et aju 
on plastiline, see tähendab, et ta muutub kogu aeg. Muu 
hulgas just siin hakkab rolli mängima liikumine. 

Sinu aju koosneb ajurakkudest, millel on palju erine-
vaid ülesandeid. Ühes aju osas oskavad rakud hästi ära 
tabada, mida su silmad näevad, teises osas fantaseerivad 
nad hoolega näiteks robotitest ja jäätisest. 

Kui sa mõtled ja tunned asju, siis peavad aju paljude 
osade rakud koostööd tegema. Et sellega toime tulla, 
saadavad nad keemiliste ainete abil üksteisele sõnumeid. 

Liikudes oled sa oma ajule selles kõiges abiks. Hoo-
litsed selle eest, et rakud saaksid teele saata rohkem 
signaale ja et need jõuaksid õige sõnumiga õigesse siht-
punkti. Paljude muude asjade hulgas. Jah, kui end liigu-
tad, töötab paremini kogu aju ja teeb seda tõhusamalt. 

Just nii muutud iseenda paremaks versiooniks. 
Kuidas see kõik toimub, vaatame veidi hiljem. Praegu 

aga on tähtsaim see, et sa mõistaksid, et sinu aju suudab 
päriselt ka paremaks muutuda – ja kõige parem viis sel-
leni jõuda on liikumine.  

SAA PAREMAKS!



7

Järgmine peatus: Ajukoor

Kujuta ette, et su aju on suur metroovõrgustik. 
 Rongid kihutavad siia ja sinna ning inimesed 
väljuvad ja sisenevad peatustes. Võib-olla lähevad 
nad tööle, kooli või sõpradega kohtuma. Peatused 
on siis ajurakud, rongid on signaalid ja inimesed on 
sõnumid, mis peavad kohale jõudma.  

Trenni tehes, sportides ja liikudes võtaksid nagu 
tööle tuhandeid metrootöölisi, kes parandavad ja 
kohendavad katkiseid kohti ning samas paigaldavad 
ka uusi rööpaid, leiutavad paremaid ronge ja 
ehitavad vajalikesse kohtadesse uusi jaamu – sest 
linn muutub ju kogu aeg. Kõik lihtsalt toimib 
paremini ja elanikud saavad töötada, uusi asju 
õppida ja meelt lahutada. 

JäJ rgmine peatus: Ajukoor

Kujuuutatatattatatatatatataatataaatata eette, et su aju on suur
Rongid kihutavad
älj
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Kuidas seda tegelikult nimetatakse?

Selle raamatu kirjutamise juures oli üks raskemaid 
ülesandeid leida selle jaoks hea sõna. Tähendab, 
et see liikumise asi. Selle kohta on nii palju sõnu: 
trenn, liikumine, tervisesport, füüsiline tegevus … 
Kuid kõike ei kata nagu ükski neist.  

Trenn ja tervisesport jätavad mulje, et on raske ja 
tuleb pingutada ning lisaks läheb vaja spetsriideid 
ja tuleb leida mingi terviserada, et seda kõike 
teha. Füüsiline tegevus kõlab tehniliselt ja igavalt, 
kuigi tegelikult on täpselt see, millest me räägime. 
Liikumine pole ka päris õige. Nii et kui olime kõiki 
neid sõnu natuke aega nii- ja teistpidi kaalunud, siis 
jäi järele lihtsalt „end liigutama”. 

Sest tegelikult tõesti tahtsime, et see kataks kõike. 
Nii tantsu ja jalgrattakulli kui ka kätekõverdusi ja 
rahvastepalli. Loomulikult ka teivashüpet, kuigi 
sellest kirjutame siin raamatus ülivähe. Tegelikult 
üldse mitte midagi, kui täpne olla. 

Kõige tähtsam on, et sa end üldse liigutad, mitte 
kuidas sa seda teed. 

SAA PAREMAKS!
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Nii muutud rõõmsamaks
1 . PEATU

. .
KK

EESMÄRK

Oled rõõmus sagedamini ja korraga kauem.

Ootad huviga asju, mida varem kartsid. 

Tuled paremini toime tagasilöökidega ega lange iga 
kord deprekasse, kui miski tundub raske või keeruline. 
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Õnneseen ja Toriseja 
Osa inimesi paistavad kogu aeg rõõmsad, nagu Õnneseen 
Lumivalgekese filmis. Ta muheleb ja naerab ning paistab 
kogu aeg eluga hullult rahul olevat. Teised meenutavad 
jälle pigem Torisejat, kelle kohal ripuvad tinarasked vihma-
pilved juba hommikust peale, kui nad pea sügava ohkega 
padjalt tõstavad, kuni õhtuse voodisse minekuni välja.  

Kui Õnneseen võileiva maha pillab, siis puhub ta sel-
lelt lihtsalt hullema sodi ära ja sööb vilistades edasi (kui 
nüüd on võimalik korraga vilistada ja süüa). Kui Torise-
jal võileib maha kukub, siis on rikutud kogu päev. 

Siis on ju olemas ka Vihastaja, Mossitaja, Naljataja, 
Kibestuja, Kartja ning Itsitaja ning … jah, sa saad ju 
aru. Nimed tähistavad erinevaid iseloomujooni. Need 
näitavad, milline keegi on, kui eriti midagi ei juhtu, aga 
ka seda, kuidas nad tavaliselt millelegi reageerivad. 

Samas ei ole keegi kogu aeg Õnneseen, samamoodi 
nagu ei suuda keegi olla hommikust õhtuni Toriseja. 
Need iseloomujooned (ja paljud teised) on meis kõigis 
olemas, kuid erineval määral ja erinevas koosluses. 

Lisaks reageerime muidugi kõigele tähtsale, mis 
meiega juhtub. Kurvastame, kui lemmikloom sureb, ja 
rõõmustame, kui kohtume vanaisa või mõne teise armsa 
inimesega. Siis on jutt aga tunnetest, mitte iseloomu-
joontest. Toriseja on mõnikord rõõmus ja Õnneseen 
nutab teinekord.  
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Preemiad
Mis juhtub ajus, kui inimene kurvastab? Või rõõmustab? 
Kui selle välja uurime, siis peaksime saama ju ise end 
natuke rõõmsamaks muuta, eks ole? 

Ajul on oma preemiasüsteem, kuhu kuuluvad mitmed 
ained, mis rakkude vahel signaale edastavad. Üks sel-
line aine on dopamiin. Kaasatud on teisigi, nagu näiteks 
serotoniin, noradrenaliin ja endorfiin, aga et asja mitte 
keeruliseks ajada, räägime siinkohal just dopamiinist. 

Dopamiini üks kohustus on meile öelda, millele kes-
kenduda ja tähelepanu suunata. Kui teeme midagi meel-
divat, näiteks sööme head toitu või kohtume sõpradega, 
siis dopamiini hulk suureneb ning tunneme end rõõmsa 
ja rahulolevana. Ütleme nii, et aju premeerib meid, kui 
teeme endale head. 

Söömine on elutähtis tegevus ja seepärast saame pree-
mia ehk dopamiinilaksu iga kord, kui seda teeme. Head 
suhted inimeste vahel on läbi ajaloo olnud elu ja surma 
küsimus. Et siis veel dopamiini. Meile meeldib dopamiin 
ja tahame temalt seda laksu. Seepärast teeme asju, mis 
on meile head.

Dopamiin
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Aju ei ole järele jõudnud
Mõnikord teeme aga täiesti mõttetuid asju, mõtled sa 
võib-olla. Näiteks näpid mitu tundi telo, kuigi tegelikult 
peaksid hoopis midagi muud tegema. Ka sellel on pist-
mist dopamiiniga. Iga sotsiaalmeedia „laik” annab meile 
väikese dopamiinilaksu.  

Juba siis, kui aju preemiasüsteem palju tuhandeid 
aastaid tagasi tekkis, ootasime ümbritsevate inimeste 
heakskiitu. Üksinda ei saanud keegi hakkama. Kuid 
tol ajal polnud telosid, kust oleks saanud sadu tillukesi 
lakse tunnis. Aju ei ole sellele arengule järele jõudnud, 
muidu premeeriks ta meid dopamiiniga võib-olla hoopis 
siis, kui mobla käest ära paneme. 

Aju ei näinud ette ka mõnuainetega seotud probleemi. 
Peaaegu kõik sõltuvust tekitavad ained, nagu erinevad 
narkootikumid ja nikotiin (sisaldub tubakas), tõstavad 
dopamiinitaset, ilma et selleks peaks üldse midagi tarka 
tegema. Mõnuained on nii kehale kui ka ajule väga kah-
julikud, eriti kui kasutada neid pikemat aega. 

 

NII MUUTUD RO– O– MSAMAKS
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Mida me siis teha saame?  
Kas midagi ohutut tehes polegi võimalik ajusse dopa-
miini juurde saada?  

On ikka. Me võime oma keha liigutada. 
Kohe pärast sportimist (ikka korralikku liikumist) 

vabaneb doos dopamiini (muu hulgas koos endorfiiniga, 
mis teeb meid samuti õnnelikuks ja lisaks vaigistab 
valu – mida võib-olla siis ka vaja läheb). See doos on 
palju suurem kui kui need pisitillukesed laksud, mida 
annab telo näppimine. Preemia saamiseks tuleb siiski 
natuke tööd teha ja see on muidugi väga hea ka lihas-
tele, kopsudele ja südamele. 

Kunagi ammu oli dopamiin ilmselt preemiaks, et 
inimene toitu otsis või jahti pidas – sellega kaasnes 
kindlasti liikumine. Samuti võis liikumine tähendada, 
et otsiti paremaid elukohti. Aju usub siis ühesõnaga, 
et tegid midagi kasulikku, kui liikusid, ja tahab, et sa 
seda veel teeksid. (Sa ju tegidki midagi kasulikku, ehkki 
mitte sel moel, nagu arvab aju.) 

Tore on see, et mõju tundub suurenevat, mida sageda-
mini sa liigud. Tähendab, rõõmus tunne ei kao kuskile 
ka siis, kui sa parasjagu trenni ei tee. 
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