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see raamat räägib, miks nii paljud tunnevad end halvasti, 
kuigi meil on kõik nii hästi. Kõneleb depressiooni ja ärevuse 
kergematest vormidest, jättes välja bipolaarsed häired ja 
skisofreenia. Seda kahel põhjusel. Esmajoones sellepärast, et 
tegemist on liiga keeruliste seisunditega, et neid koos ühes 
populaarteaduslikus raamatus käsitleda. Aga ka sellepärast, 
et meie ühiskonnas kipuvad sagenema kergemat laadi psüü-
hilised tervisehäired. Bipolaarse häire raskemate vormide 
ja skisofreenia esinemine ei ole sagenenud ja seega minu jutt 
siin neid haigusi ei hõlma. Tutvustan meie enesetunde bio-
loogilist vaatenurka, mis minu kogemuse järgi võib aidata 
paljusid. Sulle, kes sa seda siin loed ja end halvasti tunned: 
otsi abi, sest abi on olemas. Sinul aga, kes sa mingit laadi 
psühhiaatrilise seisundi tõttu ravimeid võtad, soovitan 
nende suhtes alati nõu pidada oma arstiga. 
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MIKS ME END NII HALVASTI 
TUNNEME, KUI MEIL NII HÄSTI 

LÄHEB
 

arvatavasti tunned end mõnikord vaimselt halvasti. Võib-
olla vaevab sind kerge ärevus. Võib-olla halvab su vahel täie-
lik paanika. Võib-olla on mingil hetkel elus kõik tundunud 
nii süsimust, et oled vaevu end voodist üles saanud. Järele 
mõeldes on see veidi imelik, sest silmade taga on sul nii kee-
ruline bioloogiline imemasin, et see peaks hakkama saama … 
jah, kõigega. 

Sinu pidevalt muutuv ja erakordselt dünaamiline aju koos-
neb 86 miljardist rakust, millel on enam kui 100 000 miljar-
dit ühendust. Need loovad keerulisi võrgustikke, mis juhivad 
keha organeid ja töötlevad, tõlgendavad ja seavad tähtsuse 
järjekorda sinu meeleaistingute lõputut jada. Sinu aju suudab 
salvestada 11 000 teavikuid täis raamatukogu mahus infor-
matsiooni, sest sinu mälu mahutab tõesti nii palju. Sekundi 
murdosa vältel võib aju üles leida kõige sobivama teabe – kuigi 
see salvestus võib olla tehtud kümneid aastaid tagasi – ja seada 
suhtesse just praegu kogetavate muljetega. 

Nii, aga kui sinu aju nüüd kõike seda oskab, siis miks ei saa 
ta hakkama sellise lihtsa ülesandega, et sul oleks kogu aeg hea 
olla? Miks aju alalõpmata su tundeelule jalga ette topib? See 

MIKS ME END NII HALVASTI TUNNEME, KUI MEIL NII HÄSTI LÄHEB
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mõistatus muutub veel imelikumaks, kui mõelda, et elame 
külluses, mis oleks hingetuks võtnud enamiku kuningaid, 
kuningannasid, keisreid ja vaaraosid läbi ajaloo. Nälg ja sõda 
on paljudes kohtades välja juuritud. Me elame kauem ja oleme 
tervemad kui kunagi varem. Kui meil aga natukenegi peaks 
igav hakkama, siis on selle planeedi kogutud teadmised ja 
meelelahutus vaid nupuvajutuse kaugusel. 

Meil pole kunagi olnud parem kui praegu, sellegipoolest 
tunnevad paljud meist end vaimselt halvasti. Iga päev räägi-
takse ärevalt, kuidas vaimne tervis järjest enamatel halveneb. 
Iga kaheksas täiskasvanud inimene Rootsis sööb antidepres-
sante. Maailma terviseorganisatsiooni WHO hinnangul põeb 
ärevushäiret maailmas 284 miljonit ja depressiooni 280 miljo-
nit inimest. Kardetakse, et mõne aasta pärast on depressioon 
suurem üleilmne haiguskoorem kui ükski teine tervisehäire. 

„Miks me end nii halvasti tunneme, kui meil nii hästi 
läheb?” – see küsimus on närinud mind kogu tööelu. Kas 284 
miljonil inimesel on ajus haigus? Kas iga kaheksanda täis-
kasvanu virgatsained on valesti doseeritud? Kui mõistsin, et 
peale tänase päeva peame arvestama olnuga, hakkas minu 
jaoks kuju võtma mõtlemise uus viis. See aitab paremini mõista 
meie tundeelu ja annab uusi võimalusi selle parandamiseks. 

Usun, et vastus küsimusele, miks me end nii halvasti tun-
neme, kui meil nii hästi läheb, peitub järgmises asjaolus: oleme 
unustanud, et oleme bioloogilised olendid. Oleme unustanud, 
mis paneb meid end hästi tundma. Seepärast heidame siinses 
raamatus oma tundeelule ja enesetundele pilgu aju vaate-
punktist ja uurime, miks aju just nii töötab. Olen kohtunud 
tuhandete patsientidega ja aru saanud, kui väärtuslik on sel-
line teadmine. See annab sügavama mõistmise, mida seada 
esi kohale, kui tahad end võimalikult hästi tunda. Tänu sellele 
saad endast paremini aru ja oled enda vastu kenam. 



Kõigepealt vaatame, mis toimub ajus tavalisimate vaimsete 
hädade, depressiooni ja ärevuse ajal ning miks vahel võivad 
need märku anda hoopis korras tervisest, mitte haigusest. 
Hiljem suuname pilgu sellele, mida saame teha nendega toime-
tulekuks. Siis uurime, kas me tõesti tunneme end halvemini 
kui varem ja kuidas võib seda mõjutada bioloogiline vaade 
meie tundeelule. Lõpuks püüame järeldusele jõuda, mis meid 
õnnelikuks teeb. 

Kuid alustagem algusest – sõna otseses mõttes algusest. 



2. MILLEKS ON MEIL TUNDED?
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Me ei ole mõtlevad masinad, kes tunnevad,  
me oleme tundvad masinad, kes mõtlevad. 

Antonio Damasio, neuroloog ja kirjanik

kujutle, et kiirustad töölt koju. Vihma kallab nagu oavar-
rest ja väljas on kottpime, kuid novembriilmale ei mõtle sa 
üldse. Sul on veel vähemalt kaks tundi tööd teha, lisaks pead 
tütrele järele jõudma, enne kui lasteaed suletakse. Siis pead 
poes käima. Ja pesu pesema panema. Sest pesuköögiaeg oli ju 
täna õhtul? Kuivati oli ju katki? Muide, kas ei peaks …?

Oled vaimselt hoopis kusagil mujal, kui hakkad kontori ees 
üle tee minema. Korraga haarab sinust justkui nähtamatu jõud 
ja sunnib kiiresti sammu tagasi astuma, samal hetkel kihutab 
mööda buss. Sina seisad kõnniteeserval nagu kivikuju – need 
paarkümmend sentimeetrit päästsid su õnnetusest. See läks 
nüüd tõesti napilt. Ümberringi ei näinud juhtunut keegi, aga 
sinu jaoks on maailm peatunud. Vihmapiisad segunevad higiga 
ja südame kloppides taipad, et hetk tagasi lahutas sind surmast 
vaid millimeeter. Kõik oleks korraga läbi olnud. Aga õnneks 
seda ei juhtunud, sest miski haaras sinu üle kontrolli ja rebis 
su mõtted tähtaegade, pesuaegade ja kuivatite juurest eemale. 
Miski käskis sul sammu tagasi astuda. 

Need nähtamatud päästvad käed on vaid mandlisuurused 
ja istuvad sinu oimusagarates. Meditsiini keeles nimetatakse 
neid mandelkehadeks ehk amügdaladeks. Mandelkehadel 
on oma osa nii paljudes protsessides ja need on ajus seotud 
nii paljude osadega, et on nimetatud lausa aju ristiisadeks. 
Mandel kehade üks tähtsamaid ülesandeid on meeleorganite 
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kaudu laekuvat infot töödeldes ümbritsevaid ohte skannida. 
Nägemis-, kuulmis-, maitse- ja lõhnaaistingud liiguvad nimelt 
otse mandelkehadesse, mis saavad teada, mida sa näed, kuuled, 
tunned ja maitsed, juba enne, kui ülejäänud aju seda teavet 
töödelda on jõudnud. 

Sel moel on aju organiseeritud, sest nägemissignaalid liigu-
vad nägemisnärvi kaudu silmast nägemiskeskuse eri osadesse 
kuklasagarates, ja kuni lõpuks teada saad, mida näed, kulub 
paar sekundikümnendikku. Kriitilisel hetkel võivad need paar 
kümnendikku sekundit otsustada elu ja surma üle. Kui nähtu 
on piisavalt tõsine, võivad mandelkehad reageerida enne üle-
jäänud aju – näiteks kui buss lähemale kihutab. Mandelkeha 
vajutab häirenupule, sina astud sammu tagasi ja kehas vabane-
vad stressihormoonid. Inglise keeles on selle nimetus sobivalt 
emotion, sest sinu samm on ju liikumine (ingl motion). Isiklikku 
hirmutunnet, mida tajud, kui mõistad, et oleksid äärepealt 
bussi alla jäänud, nimetatakse terminiga feeling – see tähen-
dab tunne. Niisiis tulevad kõigepealt emotsioon ja liikumine, 
seejärel tunne. Vaadakem lähemalt, mis täpselt toimub, kui 
taipad, et olid surmast vaid millimeetri kaugusel ja mandel-
kehade aktiveerumine tekitab sinus hirmutunde. 

Meie välise ja sisemise maailma 
ühtesulamine

Mõeldes, kuidas aju ümbritsevale reageerib, peame ena-
masti silmas füüsilist ümbrust – nagu näiteks siis, kui buss 
sulle lähenes. Sama tähtis on aga üks teine maailm, mida aju 
samuti hoolega valvab. See on sinu sisemaailm. Sügaval sinu 
oimusagarates paikneb aju eriti vaimustav osa – saar ehk 
insula. Kehast näiteks südame rütmi, vererõhu, veresuhkru 
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ja hingamissageduse kohta infot vastu võttes toimib saar nagu 
kogumiskeskus. Samuti võtab saar vastu teavet meeleelundi-
telt. Siin sulavad meie sisemine ja väline maailm kokku. Sellest 
aga luuakse tundeid!

Seega ei uha tunded meist üle reaktsioonina ümberringi 
toimuvale, vaid neid luuakse hoopis ajus, mis paneb ümbruses 
toimuva kokku meie sees toimuvaga. Sellest lähtuvalt püüab 
aju panna meid käituma nii, et ellu jääksime. Põhimõtteli-
selt on tunnetel vaid üks eesmärk: mõjutada meie käitumist 
ja selle kaudu aidata meil ellu jääda, et saaksime oma geene 
edasi anda. 

Automatiseeritud intelligents
Igas sekundis saadavad sinu silmad ajusse üle kümne miljoni 
ühiku infot. Nägemisaistinguid purskab ajju pidevalt justkui 
jämeda superoptilise kaabli kaudu. Sama jämedad kaablid 
saadavad ka kuulmis-, tundmis-, maitse- ja lõhnameelte ais-
tinguid. Lisandub keha kõigilt organitelt laekuv informatsioon. 
Sinu aju lausa upub teabesse ja suudab piiramatult seda töö-
delda, kuid leidub siiski üks pudelikael: tähelepanuvõime. Suu-
dad korraga keskenduda vaid ühele asjale ja samal ajal hoida 
peas ühte laia mõtet. Seepärast teeb aju ilma sinu teadmata 
enam-vähem kogu töö ise ära – ja kokkuvõtte sellest väljastab 
tunde kujul. Sinu tähelepanuvõimet võib vaadelda kui suure 
firma juhti. Kui ta palub alluvatel läbi vaadata tähtis küsimus ja 
need naasevad viieteistkümne dokumendikaustaga, siis ütleb 
juht: „Mul pole aega seda kõike läbi uurida, nii et võtke poole 
lehekülje peal kokku, mida ma teie arvates tegema peaksin.” 
Meie tunded on selline kokkuvõte, mis peab juhtima meie 
käitumist. 



SINU AJU ERINEB MINU OMAST 
Meie ajud on erinevad nagu nägu ja kehagi. Suuruse 
poolest erinevad kõige enam saared ehk insulad. See 
osa ajust on tähtis, kuna võtab kehast signaale vastu ja 
muudab neid tunneteks ning seepärast usub osa teadlasi, 
et erineva suuruse tõttu tajume erinevalt ka keha signaale. 
Kel oma keha ärritajate häälenupp on põhja keeratud, 
see tajub ebameeldivat tunnet kõhus, kiirenenud pulssi 
või valutavat selga väga tugevalt. Kel see nupp aga on 
täiesti maha timmitud, see ei märka midagi. Samuti võib 
keha signaalidele reageerimise intensiivus sõltuda insula 
suurusest, mis igaühel on erinev. 

Saare suuruse ja aktiivsuse seose kohta meie isiksusega 
tehakse põnevaid uuringuid. Näiteks on saare aktiivsusega 
seotud isiksusejoon neurootilisus – kui tugevalt 
reageeritakse negatiivsetele ärritajatele. Saare suuruse ja 
aktiivsuse võimalik mõju sellele, kui tugevalt reageerime 
keha signaalidele, võib jätta vale mulje, et on olemas normile 
vastav insula. Tegelikult ei ole, nagu pole olemas ka normile 
vastavat aju – karjaloomal nagu inimene peavad mõlemad 
olema ainulaadsed. Arvatavasti oli eluliselt tähtis, et karjas 
leiduks erinevaid omadusi ja tundeid. 




