
lemine 100illUlikult tihedas Seo-
ses tahte, emotsioonide ja malu-
ga -see îÏ elementaarne
6pikut6de ja argim6istuSelegi
j6ukohane seik. yaga t6sine
probleem peitub hoopis milles-
ki muus: kuidas saavutada seda,
et m6tlemise tulemused 01eksid
v6imalikult vahe risuStatud
tahte ja tunnete sfaarist pari-
neva paratamatu infomtiraga?
Teiste s6nadega: et m6tlemine
po1eks ei vo1untaristlik ega
eniotsionaalne. Sest nii meele-
valdne kui ka emotsionaalne,
tildse igasugune 100gikavaba
kohtuotsus kuulub ttihistami-
sele, gravitatsiooniseadus, mis
kannaks Newtoni v6i EinStei-
ni meeleo1ude jalgi, 01eks vaid
seaduse karikatuur, mitteloo-
giline lennuk aga ei lenda.

Meie universumis îÏ mtira
taiesti paratamatu. K6ikjal. Ìé-
ra .hoidmine talutavates piiri-
des po1e ainult akuStika, raa-
diotehnika v6i ktiberneetika,
vaid kogu meie elu, eriti vai-
muelu, probleemide probleem.

AluStasime anekdoodiga, mis
îÏ meelt mOOda neile, kes ra-
javad elamisstrateegia enese6i-
guStamisele, s. î. informatsiooni
summutamisele roosa mtiraga.
Olgu siis 16petuSeks midagi ka
neile, kes peavad hoopis taht-
samaks eneseharimist, -taiuSta-
mist, -tiletamist, teiste s6nade-
ga, leppimatut v6itlust oòà
nahhaalse sisemtira vast~.

Kohutava bOrsipaanika ajal
kihutab bisnesmen linna poo1e,
et paasta, inis paasta àïïàÜ.
Ent auto ffiOOtor seiskub: Loo-
tUSetult. Meeleheitel arimees îï
valmis endale kuuli pahe lask-
òà, markab aga laheduses ja-
lutavat vanakest, tuntud spet-
$ialisti ffiOOtorite alal. Tormab
harda palvega tema juurde.
Óàïà astub ligi, silmitseb òîî-
torit ja, aigab sellele jalutuS-
kepiga. Mootor kaivitub. òàïè-
lik rahamees haarab tsekiraa-
matu ja vaatab paastjale ktisi-
valt otsa. «Viis tuhat do11aritja
viisktimmend senti,» titleb too
rahulikult. Miljollar taidab tse-
ki, kuid ei suuda taJtsutada
uudishimu: miks nii imelik sum-
òà? Spets vastab, et ta v6tab
alati tapselt niipalju kui asi
vaart: viisktimmend senti mak-
sab kepihoop ja viis tuhat do1-
larit -teadmine, kuhu viru-
tada.

veel, kui lisada mOned kiidu-
sOnad kaunile orjaajale (va-
riant: kiviajale) ja pisut miisti-
kat.

Tundub uskumatuna, kuid on
taiesti vOimalik avaldada Oel
pamflett 100gilise mOtlemise
vastu. Ent oelge mitteloogilise
mOtlemise iilistajale kompli-
ment: tema enda mOtlemine
on tOesti eeskujulikult ebaloo~
giline! Arvate, et loob sarama?
S01vub hingepOhjani. Sest Soo-
vitades soojalt teistele 100gi-
kalagedat «mittesabloonset»
mOtlemist, usutakse ennast
kindlasti normaalselt 100gili-
selt mOtlevat. Mitteloogilist
mOtlemist taheldatakse ju eel-
kOige nQdrameelsetel ja vaimu-
haigetel. Kellel veel ?

v ag à emotsionaalse å baloogi -
lise mDtlemise iihest tiiiipkon-tingendist vOisime lugeda hilju- ..

ti «Edasist»: sinna kuulujaid
korjas 109 tuhande elanikuga
Tartus 198Ç. aasta jooksul mii-
lits tanavatelt, valjakutelt ja .
parkidest iiles kokku viis tuhat
inimest-isiksust. Lugejale vaike
aTitmeetiline iilesanne: kui pal-
ju nopitakse tiles seda kontin-
genti naiteks Tallinnas (454 tu-
hat) vOi Kiievis (2,Ç6 miljo-
nit elanikku)? Ja kiisitlege neid.
Selgub, et valdav enamik tahab
011a hea tervise juures ja elada
vaga kaua. «Loogika»!

Ukski kirjutis ei 01e toonud
allakirjutanule rohkem ja age-
damaid protesti-, sOimu- ning
ahvarduskirju, kui «Progress
ja eluiga. Demograafilistest ja
teistest eelarvamustest» ( «100-
ming» nr. 4 1919). Protesti ja
raevu tekitas peaaegu iga rida,
kOige rohkem muidugi tabel
lehekiiljel 5Ç6 ja eriti vaide,
et kogU inimajaloo valtel ei
01e veel kellelgi Onnestunud
tahistada 0òà 120. siinnipaeva.
Mulle vaideti: on kiill! On ela-
tud ja elatakse palju vanemaks-
ki, tulevikus aga hakkavad kOik
(!) inimesed elama vahemalt
kakssada (!) aastat.

Just saaraste naidete najal tu-
leb kOige paremini esile paris-
ja emotsionaalse mOtlemise
tohutu erinevus. Ratsionaalne,
eriti teaduslik mDtlemine on
vaga enesekriitiline ja krii ti-
line. «See on liiga meeldiv, et
011a Oige», iitleb ta kuuldes:
keegi elanud kusagil jalle 120
vOi koguni 165-aastaseks. Emot-
sionaalne mDtlemine, vastupidi,

vOtab juSt meeldivat Ohinal
tOena, UnUstab, et tOde pole
jaatis, ei ole sugugi kohuSta-
tud olema maguS. JuSt ebameel-
divad tOed (naiteks kas vOi tea-
de lahenevast orkaanist vOi
Okoloogilisest pahanduSest )
osutUVad tihti kOige vaartuSli-
kumateks.

Antud juhul: tilivanu inimesi
peaks leiduma kOige rohkem
seal, kuS kOige sagedamini ela-
takse kOrge eani, kuid seal ei
ole neid tildse. Naiteks Rootsi
ll~ine elab praegu keskmiselt
78,1 aastat, ent kui òáïå! Ollnes-
tub elada 105 aastat, siis îï see
senSatsioon, millest kirjutavad
kOik ajalehed. Asi seisab mui-
dugi selles, et OnnetuSeks îï
Rootsis juba liiga àòòè liiga
hea stindide registreerimine,
fantastilisi vanureid saab aga
olla ainult seal, kuS veel sada-
kond aastat tagasi ei pandud
stinde kirja vOj tehti seda osa-
liselt.

Niisiis vOime kQnelda kol-
mest vaga erinevast asjast:
emotsioonidest, mOtlemisest ja
emotsionaalsest mOtlemisest
kui mOtlemise konkreetsest
(tisna levinud) ttitibist. Sellisest,
mis kasutab ohtralt aseaineid:
mOistuSe kasutuSes olevad tun-
netuSvahendid ja -vOtted asep-
datakse emotsionaalsest sfaarist
laenatud ersatsidega vOi allu-
tatakse neile.

Ukski kolmest mainitud nah-
tUSest ei ole iseen:esest, valjas-
ðîî! aega, ruumi ja asjaoluSid
hea ega halb. Igatihel on îòà
pluSsid ja miinuSed, îòà ees-
margid ja tilesanded. Naiteks
lohutuSeks (enesepetteks), ene-
seQ.iguStamiseks .la eneseimetle-
miseks sobib hastiorganiseeri-
tud, distsiplinee)ritud, rangelt
loogiline enesekriitiline ratsio-
naalne mOtlem,ine ktill kOige
vahem. HtiplE~v, loogikalage,
emotsionaalne, ligadi-logadi,
pudru- ja -kap:çad mOtlemine îï
aga selleks nagu loodud. Kui
aga eesmargi)KS pidada iseenda
ja maailma t1tnnetamist, siis
on olukord otse vastupidine.

Igal juhul :saab mOtlemisvOi-
met edendada. Tasub mOtelda,
missuguSt mlOtlemist vajame,
millises suunas îòà mOtlemis-
vOimet arendada. Êèïà pstitihi-
ka on tervik ja hinge «tiksik-
osad» vaid :suhteliselt iseseis-
vad, siis toimltib igasugune mOt-
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