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Emotsionaalne ja rat-
sionaalne îï tihti óàå-
nujalal -isegi uhe ja
sama inimese hinges.
Kuidas saavutada har-
mooniat? «Horisondi»
veebruari- ja martsi-
numbris konelesime
emotsionaalsusest ja rat-
sionaalsusest, vaatlesime

eneseoigustamisele ja
eneseuletamisele rajane-
vate elamisstrateegiate
vastandumist. Milline aga
îï emotsionaalse motle-
mise ja emotsioonide óà-

hekord?

.

ratsionaalne mcJtlemine, kuid
ainUlt mingil iihel (enamasti
kutsetegevuse) alal; paljudes
teistes vOi isegi kOigis iilejaa.
nUd kiisimustes vOib sama ini-
òåïå olla vagagi primitiivsete
kaibetOdede ja labase emotsio-
naalse mcJtlemise kiitkeis. Nai-
teks abielu- ja perekonnasu-
hetes vQjb loogikaprofessorgi
esineda lausa ko:opainimesena.
Nii iiksikisiku kui ka inim-
konna mcJtlemise arendamise
vOimalused on praktiliselt pii-
ritud.

MOtlemine îï keerukamaid,
vOib-olla kOige keerukam nah-
tus maailmas. Peale filosoofia
(tunnetusteooria) uurivad seda
ka loogika, psiihholoogia ja
veel vahemalt ðîî! tosinat
teadust. Tasapisi on selgunud
vahemalt see, et eri aegadel
mOeldakse vaga erinevalt; iihte-
moodi ei mcJtle ka erinevad
inimesed iihel ja samal ajastul.
Peale kvantitatiivsete (taseme- )
erinevuste leidub ka kvalita-
tiivseid- palju erinevaid mOt-
lemistiiiipe, mille nimede ja
ligikaudsegi arvu suhtes, tOsi
kiill, kokkuleppele ei ole jOu-
tud. On olemas naiteks miiiiti-
line (miitoloogiline) mcJtlemine.
mis vastas suureparaselt kivi-
aja vajadustele ja vOimalustele
ning sellest mOnevOrra taiusli-
kum religioosne, kuid ka kuns-
tiline ja teaduslik mcJtlemine.
Just viimane on suhteliselt
vaga liihikese ajaga muutnud
kogu meie elu tundmatuseni:
vOrratult mugavamaks kui ku-
nagi vareffi, kuid ka tublisti
nOudJikumaks. vaga paljud ini-
mesed on kiill valmis tarbi-
òà kOiki hiivesid, mida saab
luua tanu hastiorganiseeritud
(ratsionaalsele, loogilisele, tea-
duslikule} mOtlemisE!le; neid
aga hirmutab ja ajab vihale
tOsiasi, et nende mOistusele
esitatakse hoopis suuremaid
nOudmisi kui îòà! ajal naiteks
teoorja omale. Kusjuures nOud-
mised suurenevad kiiresti ka
edaspidi .

On tekkinUd uus vOimalus
meeldida. publikule: mOistuse,
mcJtlemise, loogika, Oppimise,
teadmiste, teaduse ja tehnika,
teadus- ja tehnikarevolutsiooni,
kOige mOistliku (ratsionaalse)
mahategemine ja mOnitamine.
Intellektuaalselt saamatutele
meeldib see pQQraselt. Eriti

Vastsi.indihud lapsel mOtle-
misvOime puudub, on aga ins-
tinktid ja (nagu teistelgi kOr-
gematelloomadel) emotsioonid.
Nii oli lugu vastsi.indinud inim-
konnagagi. MOtlemise kujune-
mine j à arenemine on nOudnud
sadu tuhandeid aastaid, tais
miljardeid katsetusi ning mil-
jardeid raskeid eksimusi ja
li.ii.iasaamisi. Lapse vaimne eda-
siminek kordab koike seda,
ent muidugi ainult pOhijoontes
ja vaga «konspektiivselt», kok-
kusurutult.

Siinkohal ei ole vist pOhjust
hakata aruta.ma, millal nimelt
(kas viieaastaselt vOi pisut va-
rem vOi veidi hiljem) saavutab
ni.ii.idisaja laps targa taiskas-
vanud neandertallase taseme.
Asjatundjad vaidavad, et juba
kaheaastasel on mingid «kunst-
nikumOtlemise» alged (mOtleb
kujunditega), kuueaastasel
«praktilise» (mOte liigub ðá-
himDttel «konkreetselt konk-
reetsele» ) ja 1Ç-aastasel koguni
«teadusliku mOtlemise» alged
((miks just nOnda?» ja abstra-
heerimine) .

Esineb siiski ka margatav
erinevus: inimkonna edasiliiku-
IIiine oli algi.11 uskumatult aeg-
lane, hiljem kiirenes, lapse
areng on just algul eriti karme,
hiljem aeglustub. 25-aastase
vaim, kui seda pidevalt ei tree-
nita, vOib olla juba i.isna kivi-
nenud, selleks ajaks omanda-
tud mOtteviis ja mOttestambid
pi.isivad teinekord surmani.

Igal juhul kujunevad inime-
sed teatavasti vaga erinevateks,
ja just intellektuaalsed erine-
vused on kOige ulatuslikumad.
Intellekti kolmel kOige mada-
lamal astmel on vastavad ni-
med: idiootla (taiskasvanu jaab
kolmeaastase vaimsele tasemele
vOi veelgi madalamale), im-
betsiilsus (Ç. ..1 aasta vanuse
lapse tase) ja debiilsus (kuni
12-aastase tase). Îòà nimi on
ka kOrgeimal nivool: geniaal-
sus. Sajal vaheastmel nimed
puuduvad -ja jumal tanatud!
Niimoodi saavad kOik, kes de-
biilist vahegi i.ile, uskuda: ega
nad geeniusest kuigi palju ei
erinegi.

Ki.illalt tihti on ni.ii.idisiniIIies-
tel taiesti korralik viljakas
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