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Kuidas oma vaimu 
erksana hoida

M
ida ei kasuta, see roostetab. Eks ole tuttav 

ütlemine. See ei pea paika ainult raua, vaid 

ülekantud tähenduses ka kehalise (eelkõige 

süda ja lihased) ning vaimse vormi kohta. 

Mis on vaimu (mõistuse) omadused? Põhilised on tä-

helepanu, meeldejätmine (lühiaegne mälu), mäletamine 

(pikaajaline mälu), loogika, seostamine jne. Need on 

küll omavahel seotud, kuid suhteliselt erinevad näita-

jad. Igal inimesel on vaimu omadused juba noores eas 

eelduste, huvide, õppimise ja töö tõttu erinevalt arene-

nud ning vananedes hakkavad muutuma. Sageli halve-

neb eeskätt lühiaegne mälu: ei mäletata, mis toimus 

15 minutit tagasi või eile, kuid lapsepõlvesündmused 

on selgelt meeles, vahel pisiasjadeni.

Selleks et hoida oma vaimu erksana, tuleb aju eri osi 

ja funktsioone kasutada. Olen lugenud, et mälu ei halve-

ne sellepärast, et vananeme, vaid me vananeme sellepä-

rast, et enam ei kasuta oma aju endist viisi. Selle vastu 

on parim vahend elukestev õppimine. Lapsed õpivad iga 

päev. Ma ei pea siin silmas koolitunde, vaid igapäevaelu. 

Arenemine ja kasvamine on ju pidev õppimine. Kõige 

paremini nähtavad on käima- ja rääkimaõppimine ning 

pidev miks-küsimuste esitamine. 

Pikapeale saab kõik justkui selgeks, me enam ei küsi: 

“Miks?” – me ju teame kõike! Kas aga alati teame?

Mõelge, mida teile meeldiks veel teha. Seda, mille 

jaoks ei ole varem aega olnud. Käeline tegevus virgutab 

peale vaimu ka liigeseid. Huviklubisid ja -ringe on palju-

des kohtades. Kui seda võimalust ei ole, siis on piisavalt 

ajakirju (neid saab ka raamatukogus lugeda), et igaüks 

endale midagi leiaks; et saaks ideid ja õppida uusi osku-

si. Uue mustri järgi kudumine või uue retsepti järgi sala-

ti tegemine on küll huvitav, kuid nende väljamõtlemine 

veelgi põnevam. Matkadel ja ekskursioonidel käimine 

kosutab keha; oma silmaga nähtu, giidi jutt, voldiku või 

brošüüri lugemine aga annavad vaimule turgutust. 

Peale selle on tähtis seltskond, suhtlemine. Vanad ini-

mesed, kes on palju kodus, kannatavad sageli ka suhtle-

mise vähesuse pärast, ka siis, kui nad sellest ise aru ei 

saa. Eelmisel aastal ütles üks Peterburi professor, geron-

toloog, et tema ei saa kuidagi aru, kuidas alles eile oli 

inimene piisavalt noor ja võimekas, et täiskohaga tööd 

teha, kuid tänasest on ta järsku vana, kõlbmatu ja peab 

koju jääma. Tõepoolest, miks? Tema arvates võiks (soovi 

korral muidugi) pensionile jäämine toimuda järk-järgult: 

pärast täiskohta töötada edasi neljal, kolmel, kahel ja 

siis ühel päeval nädalas. Nii saaks inimene vähehaaval 

sellega harjuda, leiaks uusi tegevusi ega jääks päeva-

pealt “vanaks”. 

Üht-teist vaimu värskendamiseks saab ka kodus teha.

  Tähelepanu arendamiseks ja hoidmiseks on head 

järgmised harjutused: ajakirjades jm trükitud labü-

rintide läbimine; kahe kuju ühendamine joonevõrgus-

tikus põimunud joonte abil; läbisegi toodud numbrite 

või tähtede järjekorras leidmine.

  Ka võib lauale panna erinevaid asju või pilte, vaadata 

neid mõni aeg ja siis meenutada, mis seal oli. 

See treenib peale tähelepanu ka lühiaegset mälu.

  Veel parandab lühimälu õhtul päevast kokkuvõtte 

tegemine, samuti aitab see tegemisi planeerida, oma 

võimeid paremini hinnata ja ka mitmesuguseid seo-

seid näha. Kasulik on teha plaan järgmiste lahtritega: 

tegevus, tähtaeg, tegelik tegemise aeg, märkused (mõ-

ni asi võib osutuda tarbetuks, tähtaeg muutub vms).

  Ristsõnade lahendamine aitab hoida eelkõige pika-

ajalist mälu, ent kui otsida puudu olevat sõnastikest, 

internetist või kellegi käest küsides, siis annab ka 

uusi teadmisi.

  Vaadake või kuulake aktiivselt mälumängusaateid 

(st püüdke küsimustele vastata!).

  TEKST Epp Veski, psühhoterapeut


