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SISSEJUHATUS

Kui autor mõne aja eest ühe kahe-poole-aastase poisi haigetuppa astus, karjus väike poiss kohutavalt. Ta
vihkas arsti külastust. Püüdsin temaga rääkida, kuid poiss nuttis vaenlase tõrjumiseks. Ema hakkas teda keelitama
ja lõpuks julges lubada: "Kui sa suur oled, saad helikopteri!" (tookordne moodsaim lennumudel). Ja ta kordas
seda kolm korda: "Jaa, sa saad helikopteri!"

Ja kui ma kord läksin leetritesse haigestunud seitsmeaastase tüdruku juurde mõned päevad pärast esimest
külastust, et järele vaadata, kuidas tal läheb, kuulsin tema toast kohutavat raadiolärmi. Ema tuli mulle särades
vastu: "Kas pole suurepärane! Ma panin nüüd aparaadi tema magamistuppa. Ta peab neljateistkümneks päevaks
voodisse jääma - seda poleks ta varem kunagi teinud-, aga nüüd lasen ma sellel terve päev mängida, kuni ta
uinub. Nii annab ta rahu!"

Mõni aeg pärast seda olin suure vaevaga leidnud üles kõrvalise majakese, kus ma pidin ühte 5-aastast
köhivat last vaatama. Kui ma rõõmsana, et olin lõpuks õiges kohas - seda võivad üksnes maa-arstid tunda -
astusin väravast sisse, peletas minu eneserahulolu umbes 7-aastane poisike. Nagu välk sööstis ta mulle kusagilt
kallale. Ta tõstis parema käe, nagu hoiaks revolvrit, sihtis minu poole ja ütles: "Nüüd oled sa maha lastud!" Ta
vajutas päästikule ja kadus rahulolevana hiilgavalt toimunud rünnaku üle.

Kes päevast päeva selliseid ja taolisi asju kogeb, ei näe peagi enam üksnes nende juhtumite humoristlikku
külge, vaid hakkab vähehaaval mõtlema selle võimsa mõju üle, mida moodne elu avaldab inimestele lapseeast
peale. Meditsiinilisest ja pedagoogilisest küljest tuleb ikka ja jälle sellele tähelepanu juhtida, et me pole lihtsalt
"toredasti" nii kaugele jõudnud, vaid et on vaja näidata ohtusid, mis kahjustavad inimese tervist lapseeast alates
kogu eluks.

Leidub kõrgkoolide õppejõude, pedagoogiliste asutuste juhte, kes tunnistavad avalikel esinemistel, et paljud
koolid peavad faktiliselt arvestama varguste, pettuste ja valede epideemiaga1. Ja kellele panevad õpetajad süü?
Laste vanematele.

Esimene peatükk
EOSTUMISAEG

I.

Et  luua abistamiseks ja väljapääsuks tõelist alust, oleks vaja eelkõige muuta tänapäeval ulatuslikult
maailmas levinud vaadet inimese üle. Ja nii ongi siin sammhaaval katsutud näidata, kuidas vanemad, õpetajad,
arstid ja halastajaõed peavad jõudma teiste kasvatusvormide juurde, niipea kui nad on omandanud uue vaate -
ulatuslikuma pildi, kui tänapäeval harilikult koolides, kõrgkoolides ja raviasutustes pakutakse - inimesele.

Selleks on vaja süveneda Rudolf Steineri sügavalehaaravasse õpetusse. Siin toimugu see lühidalt, ainult
niivõrd, kui seda nõuab lapse olemuse mõistmine.

II.

Kõigi edasiste arutluste eelduse moodustab tunnetus, et lapse individuaalsust ei loo mitte isa ja ema, vaid
see tekib juba enne sündi ja eostumist. Ta elab isendina juba enne seda vaimsel kujul füüsiliselt mittenähtavas
maailmas.

Kehastumisele püüdlev inimene peab otsima oma vanematepaari kui vahendaja ja teevalmistaja, mille läbi
saab talle võimalikuks maine inimesekssaamine. Vanadel aegadel oli eriti ema teatava uneteadvuse abil ja
ülemaise maailma aimduses oma tulevase lapsega sügavalt sisemiselt seotud juba enne tema eostumist.
Eostumisajast alates või varsti pärast seda teadis ta emaihus arenevast olevusest. Muinasjuttudes, mille
sisemisele vaimsusele võib veel osutada, räägitakse sageli unenäost, mis prohvetlikult teatab lapsest. Grimmi
muinasjutus "Nelk" ilmub kuningannale ingel, kes kuulutab pojast, kes saab kõike, mida ta endale soovib.
"Okasroosikeses" kuulutab konn kuningannale: "... veel enne aasta möödumist, tood sa ilmale tütre." Aleksander
Suure emal olevat olnud erakordne unenägu, enne kui poiss maailmavalgust nägi.2 

1 Mr. F. W. G. Ridgewall, of Beckenham and Penge (Kent) County Grammar School, England, jaanuaris 1952. 
2 Oma pulmaeelsel ööl nägi Olympias unes, et ta kohtas välku, mis süütas suure tulekahju, mille loitvad leegid laienesid
kõikidesse suundadesse ja siis kustutati. Ja Philipp nägi mõni aeg pärast abiellumist, et ta oma naise keha sulges pitsatiga,
millel uskus nägevat lõvi kuju. Aristander Talmerrusist ütles unenäo tähenduse, nimelt et kuninganna jääb käima peale,
saades poja, kes ühel päeval osutub nii jõuliseks ja julgeks nagu lõvi. Vt Plutarchose "Aleksandri elu".

2



Ettekuulutuse ürgpilt on ingel, kes kuulutab Maarjale Jeesuslapse tulemisest. On arusaadav, miks ajal, mil
küll tõeline vaimne elamus oli juba kustumas, kuid hingedel oli veel siiski tõelise religioosse sündmuse sügav
tundmus, kujutasid Fra Angelico, Raffael ja veel paljud teised kunstnikud ikka ja jälle piltlikult ettekuulutust. Iga
inimene pidi võima tunda, kuidas üks kõrgem olend teadustas endast oma maa-emale. Ja samaaegselt teati, võib-
olla poolteadlikult, et neis piltides elas midagi, mis kehtis iga inimese jaoks. Maal pidi seejuures meenutama, mil
viisil iga inimene kord on alla tulnud oma ema juurde. Mitte igaüks ei ole imeliselt ettekuulutatud kui Jumalaema
laps, aga igaüht on siiski siia juhtinud - nii tunti tookord üsna reaalselt - üks ingel, kes vähemalt lapseea kestel
lapsukest valvas ja kaitses.

Veel tänapäeval on naisi - mõistagi peab neilt seda küsima - kes jutustavad, et nad kaua enne lapse sündi
teda unes nägid ja kuidas nad imestasid, kui hiljem elus sarnanes laps tõesti täpselt unenäopildile.

III.

Sellised saabuva olevuse prohvetlikud ettekuulutuse juhtumid on kaasaja inimestele - niipalju kui nn
kultuurmaadega on tegemist - päris võõraks jäänud. Viimase jäänusena sellest esineb veel mõnes naises äkki
esilekerkiv soov lapse järele; sellist tunnet tuleb meeste juures palju harvem ette. Sellised tunded võivad esineda
väga nõrgalt ja varjutatakse kergesti tugeva tungieluga. Peenelt arenenud tundeelu peaks järk-järgult jõudma
selleni, et eristada mõlemat elamust: tõelist soovi, mis on võetav lapse kutsena või paljast eneserahuldamistungi.
Ülev tunne, mille põhjustab üleskutse tähtsale ülesandele, peaks algusest peale vähemalt emas elama, niipea kui
ta last ootab. Lapse suhtes võib emal olla ainult alandliku ootuse hoiak. Ema peaks kõigeks tulevaks valmis
olema ilma oma soovide ja tungideta. Õige hingemeeleolu laseks end võib-olla kõige tõenäolisemalt võrrelda
sellega, mis oli vanadel aegadel tõeliselt religioossel inimesel, kui ta allus jumalikult tahtele. Ta oli siis
võimeline end täiesti vabastama ja kõrgemat olevust enda läbi rääkida laskma. Andunud valmisolekut ja
soovidest loobumist ei tohi muidugi sentimentaalsuseks muuta. Praktikas võiks selline nõue ema ja isa juures
näiteks järgnevat nõuda: nad peavad end täiesti vabastama soovist, et nende laps oleks meelsamini poiss või
tüdruk. See otsus võiks rahulikult tulevase olendi enda hooleks jääda.

Otsus last saada ei tohiks kunagi olla määratud sellest, et beebi läbi abielu "mõtte" saab või et see teeks
naisele “head”, kui ta saab võimalikult palju lapsi. Sellised kaalutlused pärinevad paljalt inimlikust egoismist.

Vastupidised kaalutlused, et naisel last ei peaks olema, on harilikult elus veel arvukamad. Enne kui aga selle
raske küsimuse juurde minna, olgu osutatud veel tõsiasjale, et laps ei vali mitte ainult oma vanemaid, vaid ka
kindla aja, mil ta tahab ilmale tulla.

Suurte isikute puhul, nagu Goethe, on absoluutselt kindel, et inimese saatusele on suur mõju
tähekonstellatsioonil, milles ta sünnib. Mida Goethel oli oma sünni ja tookord valitsenud tähtede asendi kohta
öelda, sellest tuleb juttu hiljem. Mõned varasemad, suured astronoomid olid veendunud astroloogid. Diletantismi
ja puuduliku arusaamise tõttu on endisaegne astroloogia õigusega oma hea kuulsuse kaotanud. See ei muuda aga
midagi selles, et inimlikul elul ühelt poolt ja tähtede asetusel teiselt poolt on tihe seos teineteisega. Kuidas oleks
suurvaimud nagu Tycho de Brahe muidu võinud sultani surma konstellatsiooni järgi ette ennustada.

Et iga arusaamatust ennetada, olgu rõhutatud: siin ei kästa lapse sündi mitte nii korraldada, et ta inimeste
poolt kindlaks määratud soodsas konstellatsioonis ilma peaks tulema! Selle on isegi vanaaja filosoofid välja
mõelnud: üks neist oli Tommaso Campanella, kes on kirjutanud utoopia "Päikeseriik".1 Kuidas sellised teosed
võisid tekkida, sellest me siin ei kõnele, kuid et sellised kirjanikud olid veel sügavalt meie tähemaailma mõjudest
läbistatud, selles ei või küll keegi kahelda.

IV.

Öeldust järeldub, et vanemad peaksid püüdma kuulda lapse kutsehüüdu: millal ta tahaks nende juurde tulla.
See on ainult siis võimalik, kui soovi õigesti kuuldakse. Tänapäeval juhtub aga väga kergesti, et valitsevate
asjaolude tõttu ei oska Maa-inimesed oma hingedes enam peeni aistinguid vastu võtta. Tänapäeval on tavaks
saanud lapse tuleku aeg nn "praktilisel" kaalutlusel korraldada: kas on olemas oma maja või õige korter, kas
sissetulek on küllaldane ja muud taolist. Autor on täiesti teadlik, et võidakse terve hulga argumente esitada, miks
"sünnikontroll" on tähtis, hädavajalik, sotsioloogiliselt ja majanduslikult õige. Kõige selle suhtes ei võeta siin
seisukohta. Ka ei öelda midagi dogmaatilise katoliikliku seisukoha poolt ega vastu. Olgu ainult arvesse võetud
lapse olukord, kes tahab ülemeelelisest maailmast oma vanemate juurde ilmuda tema enda poolt
kindlaksmääratud ajal. Sellisel olendil ei või olla loomulikult mingit arusaamist maistest seisukohtadest, millele
äsja osutati, seevastu tunneb ta eitust, vastuseisu oma tulekule.

1 Civitas Solis, 1623
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Palju problemaatilisemaks muutub olukord veelgi, kui laps on juba eostatud, aga kõigi eluolukordade tõttu
on tema eksistents valitud vanematepaarile soovimatu. Enamasti on väga raske selle soovimatu lapse saatust
jälgida. Ei saa otsustada, et selle "mittetahetu" õnnetu olukord on tõepoolest ainult esmasest vanemlikust eitusest
põhjustatud. Võidakse vaid püüda selliste inimeste elukäiku eelarvamusteta jälgida.

Olgu toodud konkreetne näide. Enneaegne sünnitus toimus juhtumil, kui tütarlapse ja mehe vahekord oli
pealiskaudne, tõelisele sidemele oli vaevalt mõeldud. Veel enne kui naispartner eostumises oli veendunud, jõudis
mõlema inimese vahekord lõplikult puruneda. Laps oli mõlema poole jaoks ülimalt ebasoovitav. Mõne kuu pärast
oli naine rasedusega leppinud ja valmistunud veendumuses, et peab kõige toimunu eest vastutama. Nii harjus ta
emaks saamise mõttega ja ootas lõpuks last isegi sõbraliku tundega. Aga just siis, kui ta niikaugele oli jõudnud,
toimus talle eneselegi ootamatult enneaegne sünnitus, mille tagajärjel laps mõne tunni pärast suri.

On põhjust kõnelda ka ühe mehe saatusest, kes vanemate tahtel oli kindlasti "soovimatult" tulnud. Nimelt
polnud ema poega tahtnud. Selle inimese elu kujunes lapsest peale raskeks. Kõikjal tundis ta end võõrana ja
halvasti vastuvõetuna. See oli võib-olla ka põhjuseks, miks ta igatses võõraid maid ja inimesi, kellel oli teine
emakeel kui tal endal. Lõpuks jäi ta paljudeks aastateks raskesti vaimuhaigeks.

Selliseid haiguslugusid, nagu viimati kirjeldatud, on erakordselt raske saada, sest kannatavad inimesed -
nende õnneks - ei tea enamasti midagi oma "soovimatusest". Vanemad ei avalda harilikult midagi oma vahepeal
suureks kasvanud lapse kohta. Selliste inimsaatuste jälgimist ja andmete kogumist peaks katsuma korraldada, see
võiks meditsiiniliselt ja psühholoogiliselt väga tähendusrikas olla. Alles siis saaks uuema aja uurimus tõeliselt
eetilise tähenduse. Mõeldud on seda tööd, mida on tehtud "soovimatute" laste probleemiga, kuid rohkem
statistilistel kaalutlustel.1 Teadetest ja uurimustest järeldub, et arvukates perekondades esineb ikka ja jälle nn
"tahtmatuid" ja "soovimatuid" lapsi.

Siin peaks ka Goethe "Hingesugulastele" (Wahlverwandschaften) osutama. Selles suurepärases romaanis
tuleb maailma laps, kes täiskasvanu eluolukorras on "tahtmatu" ja "soovimatu". Juhtumuse täielikus
konsekventsis on Goethe lasknud lapse varakult surra.

Paljud mõistatuslikud elukäigud, mis on täidetud eriliste raskustega, laseksid end võib-olla palju kergemini
seletada, kui oleks teada selle inimese "soovimatus" ema ja isa poolt. "Mittesoovitud" olevusele vajutatakse kohe
algusest peale pitser, millest mõni ei suuda kogu eluks vabaneda.

Üks huvitav töö on avaldatud ajakirjas "British Medical Journal", 26.0I.1952.2 Acrodynia on haiguspilt, mis
esineb eelkõige väikestel lastel. Kirjeldatud lapsed olid 9-22-kuused. Väikesed patsiendid olid isutud, magasid
halvasti, olid nutused ja tahtsid, et neid ringi kantaks. Nende käed punetasid sageli üsna tugevasti, liikmed olid
lõdvad, pulss kiirenenud, vererõhk kõrgenenud, lapsed kaldusid higistama, jalad ja käed muutusid jääkülmaks.
See iseäralik haiguspilt, täpselt piiritletud sümptomitega, pole eriti sagedane, kuid aeg-ajalt esinev. Mis aga siin
eriti huvi pakub, on tõsiasi, et kuue kirjeldatud juhtumi seas leidus neli, kelle haigusloost tuleb selgesti välja, et
nad olid soovimatud lapsed. Üks laps oli näiteks eostatud, kui vanemad olid alles kihlatud ja mõlemad vanaemad
kartsid auväärsetes perekondades skandaali. Teine nimetatud haigusega laps oli perekonnas kolmanda lapsena
"soovimatu" ja tegelikult ebaõnnestunud sünnikontrolli tulemus. Sama kehtib ka kolmandal juhtumil. Neljas
soovimatu laps tuli vastu ema tahtmist, sest ta oli juba kuus last sünnitanud.

V.

Täielikult vastandiks "soovimatule" lapsele on kunstlikult viljastatud olevus. Ainult ajal, mil kogu respekt
igas inimeses toimiva saatuse ees on kaduma läinud, võib sedalaadi eostumine toimuda. Kunstliku viljastamise
kui arstlikult õigustatud manipulatsiooni keelamine tuleneb üsna selgesti eelnenud vaatlusest, milles oli juttu
lapse ootamisest eostamise eelsel ajal. Religioossed ja sotsiaalset laadi traditsioonid või isegi õiguslikud
vastuväited võib sealjuures täiesti kõrvale jätta. Oleks ainult väga soovitav leida õiged isikud, kes selliste
"kunstlike" inimeste elukäiku jälgiksid. Kuid sellistel juhtudel läheb veel kaua aega, enne kui tõelisi tulemusi
saadakse, sest kogu nn inimese kunstliku viljastamise manipulatsioon on suuremal määral esinenud alles väheste
aastate kestel. Vastavalt ühele referaadile Šveitsi meditsiiniajakirjas (Schweizer. Medizin.Wochenschrift3) on
prof E. Andersi järgi viimastel aastatel Ameerikas aset leidnud umbes 15-20000 ja Londonis umbes 6000
kunstlikku viljastamist aastas.

VI.

1 "Papers of the Royal Commission on Population, Volume I, Family limitation and its Influence on Human Fertility during
the past Fifty years, 1949, London, H. M. S. O. (reviewed in Brit. M. J. 21. 1. 1950).
2 "A Psychiatric Study of six Cases of Infantile Acrodynia" von Dunkan Leus, M. D., F. R. C. P. und Kenneth Camaon, M.
B., F. R. C. P. Ed., D. Psch.
3 1950, 80, 667
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Kokkuvõttes võib seega eostusaja kohta öelda, et ema isetu andumus sisenevale olevusele on õige hoiak
lapse suhtes. Vastus, mille Maarja annab ettekuulutavale inglile (Luuka 1, 38), on täielikult õige hoiaku algkuju,
mis naises võiks elada: "Vaata, mina olen  Issanda ümmardaja, sündigu mulle sinu sõnade järele!" Ja ingel lahkus
temast. Seda piiblisalmi mainides teab autor küll täpselt, et sellega esitatakse ideaalse nõudmine, aga inimesel on
täielik vabadus seda taotleda. Igal juhul tähendab see lapsele abi, kui ema hooldab oma tundeid õigel viisil ja kui
tal on sealjuures isa kaasabi.1

Teine peatükk

RASEDUSAEG

I.

Teatavasti kannatavad naised esimesel kolmel raseduskuul paljude ebameeldivate füüsiliste ja hingeliste
häirete all.

Vaevused väljenduvad näiteks hommikuses iivelduses, mis võib minna kuni igast toidust keeldumiseni, või
tekivad kerged depressioonimeeleolud kalduvusega nutma puhkeda. Meeleolud on vähe tasakaalustatud ja väga
vahelduvad. Tundlikkus väliste meeltemuljete, näiteks lõhna suhtes, võib olla eriti kõrgenenud. Peapööritustunne
ja minestamiskalduvus tekitavad mulje psüühilisest ja kehalisest nõrkusest. Neid sümptoome, mis on võhikule
sama tuntud kui arstile, võib vaadelda kui erilise seisundi väljendust, mis iseloomustab kolme esimest
raseduskuud. Kogu maine protsess on vaimse sündmuse allegooria. Eelnevalt on sellele juba osutatud, et naise
olemuslik hoiak oodatava lapse suhtes on isetu andumine. Hingeliselt avaneb selleks võimalus raseduse mõju läbi
kohe alguses, kuid ka kehaliselt on naine sunnitud oma keha loovutama ajutiseks elukohaks uuele olevusele.
Raseduse algusajal on sageli nii, nagu toimuks kerge võitlus üksikolendina eksisteerima harjunud inimese ja selle
teise,  kes ema kehas peab kujunema, vahel. Keha peab õieti isetult teenima last, kes püüab ema individuaalsust
tema kodust, nimelt ema kehast, välja tõrjuda.

Enamasti tunneb naine algul seda muutust kehalistes protsessides väga tugevasti ja kannatab selle all
tunduvalt. Aga esimeste kuude möödudes võib naine saavutada mõningase hingelise ja vaimse kasu. Samal ajal,
kui teda tema kehast veidi välja tõugatakse, võib ta end rohkem taevaste jõududega siduda kui enne rasedust.
Seetõttu on ta võimeline saavutama mõnd vaimset kogemust kergemini kui harilikus elus. Kui ta oma sisemist
inimlikkust arendab ja püüab kuulata seda, mis temas kõneleb, siis võib saavutada üha elavama tunde sellest,
millisest riigist tema lapsuke alla astub. Ta õpib ka aru saama, kuidas ta ise on tolle maailmaga seotud. Esineda
võivad imelised unenäopildid, mis vajavad ainult õigel viisil seletamist.

II.

Emakssaaja seisundit peab võimalikult reaalselt kujutlema: naine aetakse nii-öelda omaenese füüsilisest
majast veidi välja ja ta muutub just seetõttu üha taevalikumaks - laps seevastu laskub alla ülemeelelisest ja
kujundab ikka enam oma maist keha. Mõlemad olevused lähenevad teineteisele, nii et mõlemad lähenevad teise
riigile. Raseduse vältel kasvab ema lähedus ja suureneb arusaamine maailma suhtes, millest tema laps alla tuleb.
Naise selline areng on õieti aluseks suurele muutusele, mida nii sageli rasedate juures märgatakse: naine muutub
teadvamaks ja targemaks kui varem. Naine peaks tunnetama oma esiletõstetust harilikust elust ja suutma sellele
anduda. Võidakse hästi mõista, miks Rudolf Steiner on emakssaajatele soovitanud süveneda Raffaeli
madonnapiltidesse. Tema loomingus on suurepärasel viisil näidatud, kuidas tähtedemaailmas alt üles kerkiv
Jumalaema võtab endasse heledast päikesekiirgusest alla kiirgava Jumalalapse ja ilmutab teda Maa-inimestele.
Need pildid pole mitte ainult ilusad, vaid neis on raseda naise jaoks ka õiget hingetoitu. Raviv jõud tuleb neis
piltides värvidest ja liikumisest, aga inimesi tuleb tänapäeval alles selleks kasvatada, et sellised pildid nende
jaoks veel midagi võiksid tähendada.

III.

1 (Vt. ka Kügelgen "Vana mehe noorusmälestused", 5 ptk). Selles raamatus on imepäraselt käsitletud inglite küsimust. Seal on
kirjutatud nii.” … me ei taha vana lugu inglitest, kes on lapse hälli juures, mitte muinasjutuks pidada. Aga meie nüri ja
kaootiline pilk ei võimalda meil reeglina heita pilku loori taha, millega meelelisuse piiratus varjab ülemist või sisemist
loodust. Kuid ikkagi võib olla hetki, mida ka pühakiri mainib, kus peenem teispoolne kehalisus siiski ilmutub ja ka meie
jämedamate organite ette ilmuda saab nagu hõbeda välgatus murdunud maagist. (5 ptk.) 
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Kui raske on aga tänapäeval rasedaid sellesse hingemeeleollu asetada! Kogu avalik hoolekanne tulevase ema
eest on muutunud rutiinseks, mis on suunatud ainult naise füüsilisele tugevdamisele ja hoolele. Praegusel ajal
võiks õieti osutada kahele suunale, mis sünnituse ettevalmistusega tegelevad. Üks püüdleb lihaste võimalikku
tugevdamist massaaži ja harjutuste abil. Need protseduurid on üldiselt sobimatud, kui tahta tõeliselt arvestada
raseduse ajal põhiliselt toimuvaga. Tugeva massaaži ja võimlemise tõttu muutuvad keha ja eriti lihased
tugevamaks ja jõulisemaks - aga see on just vastupidine sellele, mis on loomulikul viisil keha eesmärgiks. Keha
peab muutuma just pehmemaks, paindlikumaks, muutuma kasvavale lapsele ikka järeleandvamaks. Kehaliselt
terve elu nagu tavaliselt, loomuliku liikumise ja harjutamisega peaks olema täiesti piisav.

Teine suund, mis rasedate spetsiaalse võimlemisega tegeleb, püüab naistele erilisi ettekirjutusi teha, kuidas
nad peaksid õppima end ikka rohkem "lõdvestama". Lõdvestusharjutused (relaksatsioon) on paljudes ringides
isegi tulevaste emade moeks muutunud. Selle meetodiga, mis sageli on veel seotud hingamisharjutustega (mis  on
pärit enamasti vanast, enam mittesoovitatavast orientaalsest praktikast), muutub keha pehmemaks ja
järeleandvamaks, kui on vajalik. Seeläbi võidakse tulevasele embrüole pakkuda liiga palju ruumi ja osutatakse
talle tegelikult vähem vastupanu, kui kasvava lapse loomulikule arengule vajalik oleks. Peaks näiteks järele
uurima, kas need naised, kes väga palju ja varakult lõdvestusharjutusi teevad, ei sünnita suuremaid lapsi kui
need, kes selliste harjutustega ei jända. (Samas ei pea eitama, et teatud juhtudel, võib-olla kitsama vaagna või
ebanormaalse lihastenõrkuse korral võivad mõlemad meetodid aidata komplikatsioone kõrvaldada. Aga siin on
mõeldud läbilõikes tervet naist, kellele enamasti tehakse väga tungivalt ettepanek vastavateks harjutusteks.)

IV.

Kehalises suhtes tohiks rase ainult niipalju ette võtta, kui inimesele on igapäevases elus tervislik. Tavaline
jäsemete liigutamine, nagu harilikult käies ja kerge töö juures, on soovitatav. Ka toit peab olema selline, nagu iga
terve inimese jaoks valitakse. Värsket, keetmata piima, värsket aedvilja valmistatuna aurutatult ja mitte kaua
keedetuna, salatit, puuvilja ja musta leiba võib rikkalikult süüa. Vältima peaks rasvaseid toite, kohvi, teed,
ülemäärasel hulgal soola ja vürtse. Suitsetamine tuleb enesestmõistetavalt lapse pärast täiesti maha jätta, sest ta
on emaihus erakordselt nikotiinitundlik. Seevastu ei peaks terved naised mingil juhul võtma "ettevaatusest"
ravimeid , mida sageli ainult rutiinselt välja kirjutatakse. Mõned rasedate eest "hoolitsejad" ja kliinikud annavad
igale naisele mehaaniliselt rauapreparaate ilma igasuguse individuaalse doseerimiseta. Või antakse kalamaksaõli
ja teatavaid vitamiinipreparaate. See on paljalt eelarvamus, et need vahendid toovad kasu ega tekita kunagi kahju.

Mõningaid medikamente, mis võivad sünnitust kergendada ega häiri sügavalt selle loomulikku käiku, võib
mõistagi anda. Nii on väga soovitusväärne näiteks homöopaatiline Pulsatilla D6 kasutamine 2 korda päevas 5
tilka viiendast kuni seitsmenda kuuni ja 3 korda päevas kaheksandast kuust kuni raseduse lõpuni. Kahe viimase
kuu jooksul on soovitatav lahkliha (Perineal Region) vasesalviga määrida. Edasi on kasulik üheksandal kuul teha
iga päev sooja istevanni pärnaõieteega: 10 minutit esimese kolme nädala kestel ja 5 min viimasel nädalal.
Viimasel kuul võib iga päev juua ühe tassi leedriteed, ei ole ka midagi Aschuni soovitatud põldmarja- või
vaarikalehetee vastu: 2-3 korda päevas 1 tass umbes nelja nädala jooksul enne sünnitust.

Põhiline tähtsus lapsele on õigel hingelisel ettevalmistusel, nagu seda eelnevates lõikudes on näidatud.
Tuleks harrastada igapäevast mõttelist ja tundeküllast süvenemist ühte vanade meistrite suurtest
madonnapiltidest. Seevastu peaks rase naine vältima kinnominekut, raadiokuulamist ja televiisori vaatamist.
Tänapäeva inimene tahaks küll loomulikult meeleldi teada, miks? On juba mainitud, et rase võib end tugevasti
seoses tunda ülemaise, vaimse maailmaga. See on lapse mõistmiseks suurima tähtsusega, mida ema peaks
saavutama.  Uusaegse inimese nn lõbud on aga oma olemuse poolest kõige rohkem selleks sobivad, et kogu
vaimset arusaamist hävitada.

Naine, kes võib unest tähtsa pildi kaasa tuua või võiks lasta järele heliseda lausel, mis tal unes oli kõlanud -
seda ei peaks ärgates kohe raadioprogrammi abil alla suruma. Ükski inimene, kes endast midagi peab, ei tohiks
nii sügavale langeda, et ta laseb endas raadiolärmi võimuga tappa kõike, mis ta unest jõuna võiks ammutada.
Kõige vähem peaks see olema lubatud rasedale naisele, kes alati peaks valmis olema kuulatama, mis tema
sisemuses kõlab. Aga ka õhtul on tema jaoks palju tähtsam olla armurohkete mõtetega lapsele, vajuda tollesse
mainitud isetusse andumusse, selle asemel, et omada silmade ees moonutatud pilte filmist või telesaatest. Et ka
uinumine raadiolärmis on keelatud, seda ei tarvitse pärast eelöeldut enam toonitada. Ohtudest, mis tulenevad
lastele raadiost jmt, tuleb hiljem juttu.

Mõned naised saavutavad oma raseduse kestel looduse sügava mõistmise. Armastus lillede ja loomade vastu
võib ärgata või tugevneda. Igapäevases elus peaks harjutama ja harrastama sisemist seost taimedega. Mõnedel
madonnapiltidel on  Jumalaema sisemist seost lilledega ja maiste loomadega suurepäraselt kujutatud. Mõeldud
on nn "Madonna roosiaias" (Madonna in Rosenhag-Lochner) või Düreri vesivärvides madonnapilt, kus on näha
hulk armsaid loomi. Nagu nendel maalidel kujutatakse, kasvab naine ajal, mil ta oma last ootab, sisse elu ja
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hingestatuse jõududesse. Just seda on kujutanud mõned kunstnikud Madonna seose läbi taime- ja
loomamaailmaga. Teistele maalijatele on tähtsam sügav kooskõla tähtede maailmaga. Nad maalivad Jumalaema,
kes seisab kuusirbil ja kelle loor ja rõivad säravad tähtedest.

V.

On väga iseloomulik, et naised, kes olid muidu sellistele mõtetele ainult vähe avatud, suhtuvad raseduse ajal
sellistesse asjadesse mõistvalt. Võidakse selgesti tunda, et tulevane ema on enamasti nagu sisemisest valgusest
ümbritsetud, sest ta elab lähemal taevasele maailmale kui muidu.

Ja nii võiks ta päeva jooksul katsuda vaimus ühineda teadlikumalt selle ülemeelelise maailmaga, kust ta laps
tulla tahab. Füüsiliselt seevastu võib ta teretulemast tööga mõista anda, oma kätega lapsukese jaoks õmmeldes ja
kududes1.

Võidakse õige selgesti jälgida, kuidas raseda naise "seotus taevaga" järk-järgult areneb, siis teatud ajaks
püsima jääb ja lõpuks jälle väheneb. Esimesel kolmel kuul tunneb tulevane ema sageli väga tugevasti oma keha
ümberehitamist, nii et ta protsessi vaimset külge enamasti veel selgesti teades ei saa kaasa teha. Pärast seda
algusperioodi aga särab temast ikka enam läbi see, mis laps talle alla toob. See tähendab tulevase emalikkuse
kõige õnnistusrikkamat aega. Aga raseduse lõpu eel, umbes pärast seitsmendat kuud, kui laps on suurema osa
oma kehalisest arengust emakehas täitnud, muutub naine jälle. Sel määral kui tema lapsuke maisemaks ja
maisemaks muutub, tunneb ema ise üha enam omaenese raskust. Jalad muutuvad ebakindlamaks ja väsivad ruttu,
veri ummistub neis kergesti ja sunnib veene laienema. Ta suudab nüüd keha, mis raseduse eel oli kerge, liikuv ja
elastne, ainult pingutusega edasi kanda ja püsti hoida. Kui tema kõnnak pole ettevaatlik ja kaalutlev, kaotab ta
kergesti tasakaalu ja allub raskustungile. Sellel viimasel ja kõige raskemal ajal, sünnituse eel, peab rase püüdma
säilitada seda, mis ta keskmise ja õnnistusrikka perioodi ajal võis saavutada.

VI.

Kui jälgitakse sellest vaatepunktist raseduse kolme lõiku, siis on kerge näha, miks on peaohud lapse jaoks
eelkõige esimesel ja viimasel perioodil. Kuni kolmanda kuuni on vili kõige kergemini määratud väljatõukamisele
ja hävitamisele. Seitsmendast kuust alates tekib enneaegse sünnituse oht. Nimelt sellest ajast alates peab ema üha
enam taluma raskuse survet ja võib oma lapse enneaegselt kaotada. Mõlemad sündmused, embrüo lahkumine
enne kolme kuud ja enneaegne sünnitus peale seitsmendat kuud on aga mõistagi suhteliselt harvad juhtumid,
võrreldes loomuliku sünnitusajaga.

Eelnevalt on juba kord osutatud tihedale seosele, mis tekib tähtede ja areneva lapse vahel. Siin võib ainult
lühidalt sellele tähtsale tõsiasjale tähelepanu juhtida. Kui eeskätt on kõne ainult inimliku kuju moodustamisest,
siis tahetakse öelda, et näiteks leidub sisemine seos loomaringi kindlate osade ja inimese pea vormi, rinna või
jäsemete vahel. Seepärast on ka vanem inimteadus - mis tundis veel tähtede jõude -asetanud jalgadele kala-märgi,
lauba eesosale jäära-märgi. Kogu inimene oli asetatud loomaringi 12 tähepilti, mida Päike, Kuu ja planeedid
läbivad. Iseenesest mõista on see tohutu erinevus, kas tähed mõjuvad tulevasele inimesele emakeha sees või
väljastpoolt seda. Sünni eel töötavad tähejõud lapseliku kehakuju juures, sel ajal kui laps on veel täiesti
ümbritsetud embrüonaalsest munakattest ja emast. Pärast sündi on aga vastsündinu nendele kosmilistele
jõududele vahetult kättesaadav, sest ta on oma katted kaotanud. See moment tekib sünniga ja on seepärast
inimese jaoks otsustava tähtsusega. Silmapilk tähendab midagi päris uut, täpselt nii nagu näiteks äkiline
muutumine pungast õieks.

Eriti tähendusrikas on pealegi veel see, et inimlik individuaalsus, mis oma vanematepaari juurde alla astub,
aimab ette sünni ajahetke erilise konstellatsiooni all, määrab selle isegi ette kindlaks. Tuleb esitada tähtis
küsimus, kas siis maailmatulija maised tõsiasjad langevad kokku lapsolevuse esialgsete plaanidega.

VII.

Paljudele tänapäeva inimestele paistavad sellised probleemid fantastilised. Sügavamad vaimud on aga ikka
ja jälle küsinud, kui suur on tähtede mõju inimese elule. On väga elamuslik lugeda Goethe vaadet omaenese
sünnikonstellatsiooni kohta: "28. augustil 1749. a. keskpäeval kell 12 tulin ma Frankfurtis Maini ääres ilmale.
Konstellatsioon oli õnnelik. Päike seisis Neitsi märgis ja kulmineerus päevaks; Jupiter ja Veenus vaatasid teda
sõbralikult, Merkuur mitte vastumeelselt. Saturn ja Marss suhtusid ükskõikselt, ainult Kuu oli just täis saanud ja
avaldas oma jõudu seda rohkem, kuna samas saabus tema planeeditund."
1 Mõnda huvitab võib-olla Rudolf Steineri nõuanne, et naised ei peaks ühekülgselt (alati paremale või vasakule) liigutusi
tegema (lõnga kerima).
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Suure luuletaja kujutusest tuleb selgesti esile, et see laps, Goethe, ootab ära tähtede kindla asendi, enne kui
ta tuleb maailma.

Kui väga oleks tänasele sünnitusabile soovitatav selliseid asju kuulata! Isegi kui kaasaja loodusteaduse ja
meditsiini esindajad enamasti vaevalt tõsiselt arvestavad tähistaeva mõjuga inimesele, peaks neil ikkagi olema
rohkem aukartust teatud protsesside loomuliku käigu ees elus. Välja arvatud nendel juhtudel, kus on tegemist
haigusega või erilise seisundiga, ei tohiks sünnituse kiirendamist proovida. See toob häireid lapse ellu, kui ta
teisel ajal maailmavalgust peab nägema, kui tema poolt ette nähtud.

Näiteks pakub mõtlemisainet see, kui vaadata üht 5-aastast poissi, kes kehaliselt ei paista eriti ebanormaalne,
aga hingeliselt sarnaneb umbes 2,5-aastasele lapsele. Ta ei saa rääkida, paiskab sõnade asemel välja lühikesi
häälikuid, millel rohkem loomalik kui inimlik kõla. Tema kramplikud tahtepursked on raskesti ohjeldatavad.
Seisund on teraapiliselt väga raske. Õieti oli poiss võrreldes normaalse lapsega sünnist saadik arengus maha
jäänud. Perekonnaloos ei ole ühtki pidepunkti nõrkuse pärilikule kalduvusele. Seevastu meenus aga raseduse
käigus üks väljastpoolt pealesunnitud häire, mida siiski tuleb eriliselt mainida. Seda ei esitata kui "tõendit" -
vaimsed asjad lasevad raskesti end harilikus mõttes "tõestada". (Ja ometi võivad mõtted sellisest juhtumist muuta
arstlikku hoiakut tulevikus). Emal ei olnud üldse erilisi vaevusi, kui ta lapsukest kandis. Aga raseduse lõpu eel
tekkis vaidlus sünnitusaja suhtes. Ämmaemand arvas, et oleks veel 1-2 nädalat aega, aga arst uskus, et aeg oli
juba tulnud. Nagu sageli tänapäeva meditsiinilises elus, hooliti vähem patsiendist kui arsti autoritaarsest
arvamusest. Rase naine tundis end täiesti hästi ja ka lapse juures ei olnud leida alarmeerivaid märke. Mis juhtus?
Ema sai narkoosi ja sünnitust juhiti kunstlikult. Igal juhul ilmus laps hoopis teisel momendil, kui ta ilma arsti
segamiseta oleks tulnud. Et see laps muutus ebanormaalseks olevuseks, võib küll järelemõtlemapanevalt mõjuda
ja nõuab võib-olla seda, et selliseid juhtumeid põhjalikult uuritaks.

Kui kergelt võetakse tänapäeval sünniaega, võiks paljude näidetega selgitada. Nii armastatud "moodne" ja
"praktiline" mõtlemine, eriti noortel inimestel, võib oma asjalikkuses mõnikord väga saatuslikku mõju avaldada,
nagu näitab järgnev juhtum. Mõne aja eest ootas üks naine last. Ta palus arsti, et ta võiks sündi kunstlikult
juhtida, sest ta mees, lapse isa, tuleb sõjaväest tagasi ja et "kõik siis juba möödas oleks".

Ühel juhul tahtis arst naisel sünnitust kergendada. Ehkki mõne aasta eest oli juba normaalne sünnitus
toimunud, soovitas arst last umbes 1-2 nädalat varem ilmale tuua. Tal oli veel õnneks nii palju tervet tunnet, et
mitte instrumentidega aidata, kuid ta saatis naise pikale reisile tugevasti raputavas bussis. Kui see midagi ei
aidanud, soovitas ta kuumi vanne ja kui ka see edutuks jäi, sai tema patsient drastilisi lahtisteid. Ühe nädala
pärast tundis seni päris terve naine end viletsa ja haigena. Seejärel heitis ta kõik arsti korraldused kõrvale ja ootas
järgmise nädalani, kuni valud iseenesest algasid. Tema lapsuke sündis siis ilma ühegi komplikatsioonita.
Rõõmustaval viisil ei olnud ta ühegi manipulatsiooni läbi oma saabumise aega lasknud eksitada.

Kolmas peatükk

SÜNNIAEG

I.

Kuigi meie ajal, uute haiglate hästi läbimõeldud hügieeniga, on raske sellist ettepanekut teha, peab ometi
selgitama, et kõige parem oleks, kui laps tuleks ilmale oma vanemate kodus.1 Ainult kodus on võimalik teha
õigeid ettevalmistusi, et uut olendit sobivalt vastu võtta. Ema sisustatud häll või korv oma tekiga pakub
äsjasündinud lapsele hoopis teistsugust ümbrust, kui sünnitusmaja jahedad ebaisikulised asjad. Seejuures ei ole
midagi selliste institutsioonide puhtuse kasulikkuse ja õnnistuse vastu. Aga just siit algab inimese suur
univormistamine, mis pole tänapäeval võib-olla väiksem oht, kui infektsiooniallikate mittetundmine möödunud
sajandil.

Kuivõrd teisiti, hingeliselt intensiivsemalt mõjub see, kui naine võib kodus voodisse heita, et oma last
sünnitada, selle asemel et olla kiirabiautoga haiglasse viidud. Seal valmistatakse teda ette nagu operatsiooniks,
mis on isegi õigustatud. Aga samal ajal viiakse ta ära ümbrusest, kuhu laps algselt sündida tahtis. Ootamine oli
naise jaoks midagi väga saladuslikku, peaaegu pühalikku, hoolimata hirmust, mis võiks võib-olla tekkida. See
meeleolu ei saa sünnitusmaja elevuses valitseda.

II.

1 Esimesest väljaande ajast on mõnedes maades toimunud muutus. Inglismaal propageeritakse, et laps peaks saama kodus
ilmale tulla. Seal, kus valitseb “riigimeditsiin” soovitatakse seda aga ainult majanduslikel põhjustel. 
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Väga tähtsa probleemina seisis pikemat aega esiplaanil nn valuta sünnitus. Tekkis küsimus, kas tänapäeval,
kui ju anesteesiakunst on niikaugele edenenud, ei peaks saama reegliks säästa ema sünnituste valurikastest
väitustest. Inglismaal erutas see küsimus meeli niivõrd, et selle üle isegi parlamendis ägedalt vaieldi. Ärevuse
põhjus oli rohkem sotsiaalse loomuga, sest mõnel pool kardeti, et võib-olla kokkuhoiust tingituna ei saa see
moodsa saavutuse õnnistus osaks ühtlaselt kõikidele rahvakihtidele. (Seda on siin esitatud meenutamaks, et
"valutu sünnituse" puhul on tegemist millegagi, mis kõiki inimesi huvitab). Probleem on aga Inglismaal juba oma
aktuaalsuse kaotanud, sest seal peetakse enesestmõistetavaks, et iga ämmaemand rakendab "gaasi" ja petidiini,
kui see pole arstlikult selgelt ära keelatud.

Mainimata ei tohiks seejuures jääda, et uuemal ajal on jälle valjenenud hääled hüpnoosi rakendamiseks
sünnitusel. Saksamaal oli umbes 30 aasta eest (1920-tel aastatel  - tlk märkus) arste, kes seda meetodit ülistasid ja
proovisid: siis sattus see anesteesiavorm veidi unustusse, kuni umbes 20 aastat hiljem ameeriklased selle jälle
esile tõstsid. Inglismaal näiteks katsetatakse nüüd samuti sünnitusel hüpnoosi. Ühe artikli autor ajakirjas "British
Medical Journal" 5.4.1952 näib oma tulemustega ülimalt rahul olevat. Siin ei tõstatata vähimatki kahtlust
hüpnootilise mõjutamise tegeliku mõju kohta sünnitajale. Paljude katsete läbi on tõestatud, et suurel arvul
juhtudel saavutatakse valutu sünnitusakt. Meie küsimus tuleb aga hoopis teisiti esitada: kas hüpnoos on vahend,
mida sünnituse juures üleüldse tohib kasutada? Et mitte liiga paljusõnaline olla, olgu osutatud ainult üksikutele
tõsiasjadele, mida mõtlev inimene võiks kaaluda. Hüpnoos lahutab inimliku hinge osad ja individuaalse Mina
hüpnotiseeritava kehalikest funktsioonidest. "Patsient" satub seega täiesti selle isiksuse mõju alla, kes
hüpnotiseerib. Siis ilmneb sellest, et teatud inimeses ei pruugi  rääkida tema tahe, vaid ainult hüpnotisööri oma.
Autor on võinud ise tähele panna, et hüpnoos õnnestub inimesega seda kiiremini ja kergemini, mida sagedamini
seda tema juures rakendatakse. See tõestabki, et vastava isiku olemus on hüpnoosiakti läbi nõrgestatud, muidu ei
nõuaks see ikka vähem pingutusi, et patsienti arsti-hüpnotisööri mõju alla viia, nii et see hüpnootilises unes haige
isiksuse teatud määral alla surub. Nimetatud artiklis rõhutatakse, et rase on juba iseenesest kergemini mõjutatav,
mistõttu ta on hüpnoosiks eriti sobiv objekt. See on õige ja ilmneb selgesti eelnenud käsitlusest. Tulevase ema
individuaalsus on areneva lapse poolt kehast veidi välja surutud. See on harilikult loomulik seisund - aga kas
võib siis olla soovitav olla inimliku olemise nii tähtsal silmapilgul täiesti võõra tahte mõju all?

Ravi kulg on tähelepanuväärne ja huvitav. Hüpnoosi ei rakendata sünnitaja juures mitte üks kord, vaid
korduvalt, sest naist tuleb järk-järgult sünnituseks ette valmistada. See ettevalmistus algab umbes neli kuni kuus
nädalat enne raseduse lõppu. Vastavalt vajadusele hüpnotiseeritakse naist neli, viis, isegi üksteist korda, niisiis
ammu enne väituste algust. Et tänapäeval tahetakse aega kokku hoida, otsustasid arstid pärast lühikest
üksikseanssi allutada naisi "massihüpnoosile" rühmiti, kuus inimest korraga.

Meenutagem veelkord sünnituselamuse erakordsust naise jaoks ja pandagu tähele järgmist: kaks arstist-
autorit, kes pooldavad hüpnoosi sünnitamisel, annavad kindlad sünnitusjärgsed käsud, mis peavad pärast
ärkamist mõjuma. Üks käsklus on näiteks suunatud sellele, et sünnitajal ei oleks ühtegi mälestust kogu protsessist
(nimelt sünnitusest ja selle valudest).

Meie käsitletud inimliku olemuse järgi on selge, et hüpnoosi rakendamine sünnituse juures ei ole soovitatav.
Sest kellele võiks näida soovitusväärne, et üks väljaspool seisev võim saavutab äkki võidu meie sisemuse üle, et
lasta elu ühel tähtsal silmapilgul vajuda unustuse pimedusse?

III.

Kogu inimkonna areng on sellesse probleemi mähitud. Seepärast peab selgituseks kaugemale tagasi
haarama: enne, kui inimene Maal võis kanda kinnitada, elas ta vaimsemas seisundis, mida võidakse vastavalt
Piiblile - nimetada paradiislikuks. Ahvatlevad jõud ajavad teda ülemeelelisuse maalt liiga kiiresti meelelisse Maa
elementi. Maa peale langemist nimetab Piibel pattulangemiseks ja tähistab  sellega universaalset (eristamaks
individuaalsest) inimkonnasüüd. Selle inimese "langemisega" on seotud füüsilise sünni sündmus. Teatavasti
öeldakse pattulangemise järel Loomisloo raamatus: "Sinule ma saadan väga palju valu, kui sa käima peal oled: sa
pead valuga lapsi ilmale tooma!" (1Mo. 3,16).

Kahtlemata kordab iga inimene üksi enda jaoks toda esimest pattulangemist. Armastus oma ideaalses vormis
on midagi puhtalt vaimset (paradiislikku). Oma sisemise kiusaja läbi, oma tungide tõttu tõugatakse inimene
maisesse-lihalikku. Seeläbi avab ta aga ka kohe ukse vaimse jaoks, nii et laps võib sisse tulla. Lapse ilmumine on
käsitatav nagu eelnenud süü heakstegemine. See äratab jälle vanemate isetu armastuse, mis on olemuslik tõelisele
vaimsusele. Siin toimub niisiis iga inimese jaoks midagi, mis vastab täpselt Vanast ja Uuest Testamendist
olevatele mõtetele. Kristus kui tõeline Maa vaim võib puhta lihaliku inimesena Maale astudes vana süü
lunastada.- Lugeja võiks vabandada selle kõrvalepõike religiooni valdkonda: arvestades sellise vaatluse praktilis-
füüsilisi järeldusi kaasaja inimese jaoks, tuleks järgneva üle järele mõelda. Ajaloolise arengu käigus on meie aeg
juba küpseks saanud selleks, et vahendada inimestele täit arusaamist sellisteks vaimseteks vaatlusteks. Iga

9



sünnitav naine peaks rohkem või vähem intensiivselt saama haaratud sünnitusprotsessi sisemisest tähendusest. Ei
ole loomulik oodata, et ema ilma vastava ettevalmistuseta alles otse sünnitamisel võiks selliste mõtete suurusest
aru saada. Aga sügavaletungivat abi saadakse mõne pildi, näiteks Sixtuse Madonna reeglipärasest vaatlemisest, et
inimliku sünni tähendust piltlik-tundepäraselt mõista. Rudolf Steiner soovitas tegeleda eriti raseduse ajal õigete
Madonna-piltidega. Kui emakssaaja sageli ja sageli pilti süveneb, siis saab Madonna vaade sünnitajale tema
raskel tunnil suureks toeks. Meditsiinilise elu kogemustest võib öelda, et neis piltides peitub jõud, mis naise
hinge tõepoolest tugevdab. Vanadel aegadel tunti seda. See on üks põhjus, miks kunstnikud ikka ja jälle
Madonna-pilte maalisid. 

Tänapäeval tõrjutakse üldiselt tagasi asjade üheaegne piltlikult ja filosoofilis-mõtteline mõistmine.
Mõistupiltide keel nende sisemise tõega on tänapäeval ainult raskustega leitav. Ja ometi aitab õige pilt ka sellist
protsessi, nagu inimese sünd oma vaimse tähendusega, paremini mõista kui mõni õpetlik diskussioon seda
suudaks.

Eostumisega tungib iga inimene sügavamale maisesse. (Seda ei tule muidugi mitte tavapärasest, moraalsest
küljest võtta!) Naine võib kogeda sünnitusvalude läbi üheksa kuu pärast midagi inimliku "langemise" lunastuse
taolist. Kuid juba oma lapse esimese pilguga tunneb noor ema harilikult, et kõik kannatatud valud on jälle
kustutatud.

Inimesed peaksid tegelikult igatsema oma lapse sündi nii teadlikult kui võimalik läbi elada, et arusaamisega
tohtida osa võtta ühest tähtsast inimkonnaloost, mis puutub igaühesse ka isiklikult.

IV.

Mõnedele võib selline arusaam paista "ekstravagantne" ja liiga otsitud, teistel võib parimal juhul selle vastu
vaid teoreetiline huvi olla. Autor peab aga just seda erakordselt tähtsaks, et selliseid asju, millel on sügav vaimne
tuum, võtta üsna tõsiselt ka praktilise ja "hariliku" elu jaoks.

Kui ühinetakse äsja esitatud mõtetega, siis tuleneb sellest, et paljukiidetud pooluni nn valutu sünnituse
saavutamiseks peaks pigem ära jääma. Loomulikult ei kehti öeldu mingilgi määral anesteetikumide
(tuimestusvahendite) kasutamise vastu tõeliselt operatiivse sekkumise korral. Kui näiteks kasutatakse tange, siis
peab see enesestmõistetavalt narkoosi all toimuma. Aga mittekomplitseeritud sünnituse puhul on teadvuse
halvamine mittesoovitav.

Narkoosivahendite kasutamine sünnituse kergendamiseks on võte, mida tuleb kahest küljest vaadelda. Ühelt
poolt röövitakse naiselt täie teadvusega kaasaelamine sünnile. Siia kuulub ju kannatuste kõrval ka vastsündinu
ilmumine! Naisel on õigus lapse esimest häält vastu võtta: see sarnaneb suurele imele. Kui paljud emad on seda
esimest kisa, mida on läbi elanud, võtnud vastu erilise naeratusega, mis kustutab kõik äsja kannatatud valude
jäljed!

Teiselt poolt sekkub arst väga oluliselt  ka lapse ellu, kui sünnitus toimub narkoosi all. Ei ole kahtlust, et
kõik vahendid, mida rakendatakse - rääkimata vanast kloroformist, mida ikka veel armastatakse kasutada - kõik
nihutavad ja pidurdavad loomulikku sünnimomenti. Mõeldagu sellele, mis eespool on öeldud lapse enda valitud
sünniajast tähtede kindla asetuse all, seega on aeglustamise oht igal juhul üks tähendusrikkamaid põhjusi poolune
põhimõttelise rakendamise vastu.

Võib ka tähele panna, et tööga koormatud sünnitusabiline, kelle hing ei ole siin toodud mõtetega seotud,
haarab võib-olla palju rutem tangide järele, et pikale venivat sünnitust lühendada. (Siin on loomulikult mõeldud
kaua kestvat sünnitust, mille kestus emale ja lapsele ohtu ei tähenda).

V.

Mis toimub pärast sünnitust ema ja lapsega? Sellele küsimusele tuleb kindlalt vastata: naine tunneb
sünnitusvalude tõttu keha koormat veel suuremal määral kui viimaste raseduskuude kestel. Viimaste valudega
asetatakse tema laps maailma. Lapse loomulik kate on röövitud ja ta on muutunud füüsilises mõttes "alasti ja
paljaks". Ta vajab nüüd täiuslikku kaitset väljastpoolt, et oma ülemaisele olemusele ette valmistada keha maiseks
instrumendiks. Peaaegu silmapilkselt asetatakse see lapsekehake esimest korda välismaailma. See koosneb
lähemast ja kaugemast ümbrusest, näiteks sünnitusruum sinna juurde kuuluva majaga, vastava maa loodus ja
lõpuks kaugemas mõttes ka sünnimomendi tähtedeseis. Viimase tähendusele on tähelepanu juba juhitud -
siinkohal meenutatakse seda vaid selleks, et selgesti tuntaks nn "sünnikonstellatsiooni" tähendust, s.o tähtede
seisu maailma tulemise silmapilgul. Kui paradoksaalselt järgnev võrdlus ka võiks kõlada, illustreerib see väga
reaalset kujutlust ühest protsessist. Kujutletagu seda väikest kehakest, milles tõeline individuaalsus alles järk-
järgult peab oma elukoha leidma kui õhutühja tühiku. Kui näiteks õhutühi jäik kera imeb õhku ümbritsevast
ruumist niipea, kui tekib avaus - nii hingab nüüd lapse keha kui füüsiline kest kõike sisse, mis ümbruses on
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mõjumas. Kõige intensiivsemalt toimub see nende jõududega, mis lapsega kõige rohkem on suguluses: siia
kuuluvad eelkõige tähejõud sünnimomendil. Neis on midagi määravat kogu inimelu jaoks.

Edasi on vaadeldav ema loomulikult kui midagi eriti sugulaslikku lapsele, sest ta on teda üheksa kuud
ümbritsenud. Sünniga tuleb sellesse seosesse ema ja lapse vahel uus seisund. Raseduse jooksul aeti emaliku
olemuse ülemeeleline osa tema kehast ikka enam välja, et pärast sündi oma füüsilisse kotta järk-järgult täielikult
tagasi pöörduda. See kestab harilikult vaid mõne nädala, kuid sellele peab veel üksikasjalikult osutama. Aga
vahetult pärast sündi võib ema kogu oma hingega vastsündinule anduda ja teda hingeliselt nii ümbritseda nagu
varem kehaliselt. Seepärast peabki laps pärast sündi ema lähedale jääma. 

Naine, kes on juhitud oma tervest instinktist ja tundest, ei tule küll kunagi mõttele lasta end oma lapsest
kohe pärast sündi lahutada, nagu see kahjuks veel enamikes tänapäeva sünnitusmajades toimub.

VI.

Mõeldagu kord erapooletult, kui meeletu on pilt sünnitusasutusest: suur ruum, milles üks lapsevoodike
seisab teise kõrval reas, igas puhkab vastsündinu. Sellest lahus, nii et ükski heli sealt saalist ei kandu sünnitanute
juurde, lamavad suures osakonnas koos või läbikäidavates tubades emad. Täiskasvanud, kel on vaevalt huvi
üksteise vastu antud olukorras, peavad voodi kõrval olema tundmatute inimestega, samuti lapsed, kes igaüks
tahaks kuuluda oma ema kaitsepiirkonda, puhkavad samuti võõrastena üksteise kõrval. Nad magavad või
karjuvad, ilma igasuguse seoseta oma naabriga. Abitu ema, jäetuna rohkem või vähem inimsõbralike õdede
hooleks, peab võtma teatava armuannina, kui talle lühikeseks ajaks tuuakse lapsuke. Isadest ei saa kogunisti juttu
olla, sest nemad jäetakse enamasti kõige parema meelega asutuse ukse taha. Parimal juhul lubatakse neil kaks
korda päevas mõned minutid oma last näha. Sageli toimub see nägemine ainult läbi klaasseina või aknaruudu.
Ema ja laps, kelle ürgpilt on Madonna, kuuluvad tervikuna kokku. See on vaimne tegelikkus, mida ei tohi häirida
"praktiliste" korralduste läbi.

VII.

Moodne ema - siin on kasutatud "moodne" õige inimliku arengu mõttes - võib alates sünnituse lõpust endas
midagi täiesti uut tajuda. Raseduse kestel oli ta muutunud niivõrd lapse kehalikuks katteks, et tema kehas pidi
täielik revolutsioon aset leidma. Mõni tema organ on mitu korda raskemaks muutunud. Pärast sünnitust toimub
kiire tagasimuutumine. Selle protsessi kiirust saab kergesti mõõta ühe fakti puhul: emakas on sünniajaks umbes
2000 g ja ta kahaneb kuuenda nädalani pärast sünnitust nii tugevasti, et kaalub ainult 50-60 g. See tähendab ühe
organi kaalukadu umbes 70 g päevas (pooleteise kuu jooksul). See on peaaegu kaks korda niipalju, kui terve imik
päevas keskmiselt juurde võtab.

Kahanemise olukord ema organismis on naise jaoks esimestel nädalatel pärast sünnitust erakordselt tähtis
periood. Talle peab küllalt aega jätma, et tema keha ümberehitus toimuks häirimatult. Edasi peab ema hing saama
võimaluse viljeleda uuel viisil seost lapsega. Kehalises mõttes on ta lapsest vabanenud, oma sisemises elus saab
ta nüüd õieti ärksaks muutuda. Seda tõelist kehalist "kergendust" tajub mõni naine algul väga raskena. Puudub
kehaline seos, mis nüüdsest alates piirdub paljalt lapse imetamisega rinna juures. Seetõttu järgneb mõnel emal
kriisiaeg, mis võib venida kuni kolmanda kuuni pärast mahasaamist. Naisele tuleb võimaldada aega selle
eluperioodi häirimatuks läbimiseks. Tuleb täielikult vältida meie sajandi nii populaarset häda - ruttamist ja
tõttamist.

Naised peavad nii kauaks voodisse jääma, kuni nad end jälle tugevana tunnevad. Komplitseerimata juhtudel
piisab harilikult 10-14 päevast. Selle lühendamine on vaadeldud põhjustel küll korrarikkumisena võetav: kahjuks
proovitakse tänapäeval väga sageli, osalt veendumusest, osalt haiglakohtade vajadusest, naist juba 36 tundi pärast
sünnitust jalule ajada. Kuigi selle poolt on palju hääli, eriti Ameerikas, tuleb selline otsus tagasi lükata. Naise
kohanemine muutunud füsioloogiliste ja psühholoogiliste tingimustega pärast sünnitust nõuab igakülgset
kannatust, kui ei taheta ema kuudeks või isegi aastateks kahjustada. Õigesti korraldatud lapsevoodiaeg võiks olla
naisele enesesse süvenemise tähtsaks ajaks: ema on täiesti avatud oma tulevase ülesande jaoks. Kõik
kannatamatus, temast endast või ümbrusest lähtuv, on segav ja võib tekitada hukutavat kahju.

Neljas peatükk

SISENEMINE MAAILMA

I.
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Sünniga kaotab laps oma kehalise munakatte ja emakatte: nüüd allub ta raskusjõududele. Laps sünnib
enamikel juhtudel pea ees, sest vastsündinu pea on tema keha kõige raskem osa. Juba Aristoteles pidas seda
tõsiasja pea asendi põhjuseks ja seda võib ka tänapäeval järgida.

Lapse pea suhtes on eriti märkimisväärne, et temas kohtuvad kaks näiliselt väga vastukäivat printsiipi. Ühelt
poolt on pea vastsündinul kõige raskem, niisiis kõige materiaalsem kehaosa - teiselt poolt aga oma vormi -
keraja-sfäärilise kuju järgi - on ta vormitud kõige rohkem vastavalt kosmilisele kujundusjõule.1

Sündimises võib nende mõlema mõju - maise ja kosmilise - kokkupõrget kogeda.
Pea ilus vorm, mis pärineb väljastpoolt maist, pressitakse raskuse ja sünnitusteede kitsuse tõttu alati kuidagi

kokku - nn raske sünnituse korral rohkem, kerge juures vähem. Õieti seisneb ju maailmatuleku moment selles, et
keha, eriti aga pea tõugatakse läbi ema vaagna. Räägitakse otseselt sellest, et pea vormitakse plastiliselt enne kui
ta õieti ema organismist võib väljuda. Kui need rõhumisjõud ei asu tegevusse, siis näeme eriti ilusat peavormi, st
sünnitusakti läbi ei toimu mingit muutust. Seda kohatakse ainult erakordsetel juhtudel, kui laps sünnib nn
"keisrilõike" abil, niisiis operatsiooniga, mis väldib sünnituse harilikku teed. Sellises inimeses võiks siis alles
jääda midagi tõelisest taevajõust - võib-olla rohkem kui kõigis teistes inimestes, kes harilikul viisil on leidnud tee
maailma. Praegu ei ole veel küllalt selliste inimeste elukirjeldusi, et oletust tõestada. Saagades ja poeetidel elab
midagi, mis sellele osutab, nagu oleks nendelt inimestelt midagi erakordset oodatud, kes emaihust olid välja
lõigatud. Shakespeare, kes oli nii tark, teadis igatahes, et selliste inimestega on eriline lugu. Muidu poleks see
motiiv ühes tema tähtsamatest draamadest mitte nii otsustavat osa mänginud: Macbeth, kelle poolt on kõik
tumedad jõud, tunneb end tugevana, sest talle on ennustatud:

"Ole verine, vahva ja jultunud; naera kõiki narre, Sind ei kahjusta ükski, keda naine on sünnitanud: ükski
selline ei haava Macbethit."

Ja nii võitles ta vihaselt edasi, kuni seisis mehe vastas, kes oma puhta iseloomu tõttu on tugevam kui
Macbeth. Too saab draamas põrgujõudude vastasmängijaks. Kui ta kahevõitluse eel seisab Macduffi vastas,
praalib ta:

"... Minu elu on kindlustatud, ei või alla jääda ühele naisest sündinule." Mispeale Macduff talle selgitab:
"Siis ahasta oma kunsti juures ja Sulle öelgu ingel, keda Sa õieti teenid, et aegade eest Macduff lõigati

emaihust."
Sellega on osutatud, et veel Shakespeare' i aegadel pidi valitsema vaade, et emaihust väljalõigatud inimene

(tänapäeval ütleksime - keisrilõike abil sündinud) võib alal hoida eriti puhtaid jõude (niisiis taevalikke), rohkem
kui "tavaliselt" sündinu.

II.

"Keisrilõikele" vastupidine tagajärg tekib mõnikord ühe teise operatiivse sünnitamise vormi, nn
tangsünnituse läbi. Kui normaalse sünni kulgemise kestel tungib pea aeglaselt esile, ühelt poolt endale teed
rajades, teiselt poolt vormitakse seda vastavalt ema organismile, toimub tangide kasutamisel midagi väga
võimukat ja äkilist. Lapsepea haaratakse kõvasti, mitte aga järk-järgult ja aeglaselt emalike väituste jõuga, vaid
allutatakse tangide otsesele survele. Kõik toimub kiiresti, mõne minutiga. Vastsündinu haaratakse liiga kiiresti
ühe väga tugeva maise võimu poolt, kuigi see on raske sünnituse puhul mõnikord õigustatud. Lapsed kannatavad
sageli teatava šoki all, nii et neid peab enne kaua “töötlema", enne kui nad otsustavad oma kopsudega hingata.
Nii mõnigi "mahajäänud" laps võlgneb oma ebanormaalsuse tangisünnitusest tingitud ajukahjustusele. Nendest
juhtudest võib näha, kuidas kunstlike võtete tagajärjel peab saatus võtma teise tee, kui talle määratud.

III.

Ainult harva kujutletakse piisavalt täpselt erinevust aja vahel, mil laps on täiesti ümbritsetud ema
organismist ühes munakattega, ja perioodi vahel, mis järgneb vahetult sünnitusele. Väikesele olevusele tohiks siis
ainult suure õrnusega läheneda. Eeskätt tuleks kõrvaldada kõik, mis lapse meeli võiks tugevasti ärritada.

Vastsündinu seisundit tuleb järgmisel viisil käsitada: see ülisuure peaga kehake (mida noorem on laps, seda
suurem paistab pea võrreldes ülejäänud kehaga) on nähtamatult ümbritsetud ühest hingelisest ja vaimsest osast.
Need loovad endile elu jooksul endile kehas füüsilise väljenduse. Hing saab ainult aeglaselt kehasse siseneda.

1 R. Steiner väljendab seda järgmiselt: "Inimene saab oma pea faktiliselt taevast vormituna, sest kõik jõud, mis seal mõjuvad
surma ja uue sünni vahel, on tegelikult selle juures tegevad, et inimese pead kujundada. Kuigi pea peab tegema teed läbi
füüsilise sünni ja füüsilise pärilikkuse - inimene saab oma pea taevast. Ainult ülejäänud keha saab ta maalt, nii et inimene on
oma keha kuju järgi Uranose ja Gaia produkt: pea järgi taevaliste jõudude tulemus, ülejäänud keha järgi maiste jõudude
saadus - Uranos ja Gaia." (Rudolf Steiner "Rätsel des Menschen, sein irdischer und sein kosmischer Ursprung", III. Vortrag,
S. 53, 1934, Philosoph.-Anthropos. Verlag am Goetheanum, Dornach, Schweiz.)
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Ümbritsev maailm peaks selle eest hoolitsema, et midagi liiga kiiresti ega võimukalt ei tehtaks, vaid kõike ainult
armastusega. Ema oma tõeliselt mõistva tundega peaks olema lapse loomulik ja parim ümbrus. Seepärast on tema
pidev lähedus ka soovitav. Oleks hea teha nurganaisele voodi, milles oleks koht ka lapsele. Peaks sisustama
teatava pesakese, milleni naine võiks küündida ilma pingutuseta, isegi häll võiks olla voodisse sisse ehitatud. Kui
seda teha ei saa, siis püütagu vähemalt häll, korvike või voodike asetada nii ema lähedale kui võimalik. Tal peaks
olema võimalus kuulda vastsündinu õrna hingamist.

Kuidas saab algul tugevaid meelteärritusi lapsest eemal hoida? Esmajoones tuleks sellele tähelepanu juhtida,
et välditaks lapse sündimisel vee ja seebi kasutamist. Dr. Wilhelm zur Linden on ühes väljapaistvas artiklis1

osutanud, et vastsündinule on nahas leiduvas võides kaasa antud väärtuslik toitaine. Kui see pesemise ja tugeva
hõõrumisega eemaldatakse, siis röövitakse imikult tähtis aine, mis teda esimestel päevadel abistaks. Last peaks
niisiis kõigepealt ainult õige ettevaatlikult välisest mustusest, mis sünnitusel esineb, puhastama. Lihtne
pühkimine soojendatud õliga üksnes määrdunud kohtadelt on täiesti küllaldane.

Ruum, milles vastsündinu viibib, peab alati soe olema - emaihus oli tal ju ühtlaselt soe. Seda arvestades
peab imikul õrn, puhtast villast särgike olema otse vastu ihu. Ka pea tuleb katta peene villatanuga. See on
esimestel kuudel väga tähtis, sest muidu läheb liiga palju soojust kaduma. Lapse pea kiirgab, eriti algul, väga
palju kuumust. Seda võib puudutades väga hästi kindlaks teha. Samuti kui ülejäänud keha võib paljalt,
sissemähkimata olekus külmetada, tuleb ka pead veel pikemat aega soojakaotuse eest kaitsta. Eriti peaksid
fontanellid (lõgemed) olema villase mütsikesega kaitstud, et takistada jahtumist nende pealuu avauste kaudu.
Peetagu silmas, et laps vajab kasvamiseks soojust kui põhilist elementi. Väline soojus kütmise, rõivastuse ja
toidu läbi, sisemine soojus lapse läheduses elavate inimeste armastuse läbi. Enne sündi ei olnud tal ju mingit
seost välisilmaga, nüüd tungib see aga iga hingetõmbe ja  meeleärritusega lapsesse sisse.

IV.

Sageli unustatakse, et vastsündinu oli äsja elanud emaihus peaaegu täiesti isoleerituna igasugusest
helimaailmast. Isegi kui lapsed esimestel päevadel suurele lärmile väliselt vähe reageerivad, pole see veel tõend,
et lärmitsev rahutus teda ei mõjutaks. Vastutustundetu on, kui sünnitusmaja ruumis, kus lapsed puhtana üksteise
kõrval reas lamavad ja magavad, pasundab valjuhääldi müristades oma kontsertprogrammi. Kui kord taktiliselt
ühe sünnitusmaja juhataja tähelepanu sellele halvale kombele juhtisin, kehitas ta vaid upsakalt õlgu - ja kõik jäi
vanaviisi.

Täiskasvanute harilik, mitte liiga vali rääkimine või ema tasane laulmine on küll elu algusest peale kõige
soovitatavam. Soovitatav seisund on tänapäeva haiglates vaevalt saavutatav, küll aga kodus.

Esimestel nädalatel ja kuudel tuleb vältida silmade liiga suurt ärritamist ereda valgusega. R. Steiner soovitab
luua lapsele õrna helesinise eesriide abil mahe värviline valgus hälli ümber. See nõuanne paistab väga arusaadav
olevat. Kuid kui ema teab, et mingi teine õrn värv kuulub tema lapsele, võib ta selle loomulikult ise valida.

Tänapäeval, kus antibiootikumide ja enne seda sulfanüülamiidide avastamise läbi on kahanenud ülisuur hirm
silmade nakatumise eest gonorröaga, on lakatud tilgutamast silma kuulsaid hõbedatilku. Tuhanded imikud on
selle rutiini all kannatanud. Isegi kui üldse ükski märk mingile infektsiooniohule ei viidanud, peeti kuriteoks, kui
ämmaemand tilku vastsündinu silma ei pritsinud. Päevade kaupa kannatavad kümned lapsed silma sidekesta
põletiku all, mis on tekkinud keemilise ärrituse tõttu2.

V.

Suur kasu on vastsündinul, kelle nahk pole kaasatoodud võidest puhastatud, et ta manustab algusest peale
läbi naha mingil määral toitu, sest nn "juustuvõide" aine, mis nahka katab, "süüakse" esimestel päevadel ära.
Imiku peaks võimalikult varsti rinnale asetama; see on mõlemale, emale ja lapsele väga soovitatav. Naisel tekib
seetõttu "piima sisselaskmise" aeg sageli palju kergemini ja lapsuke saab enamasti küllalt vedelikku, et ilma
kunstliku lisata toime tulla. Nn kolostrum (ternespiim) - vedelik, mis enne piima rinnast võib tulla - on muidu 2-3
korda A-vitamiinist rikkam kui varsti pärast sünnitust eritatav piim.3

1 "Das Kind in der Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts". Weleda-Nachrichten Nr. 52, 1950, herausg. von Weleda AG.
Arlesheim (Schweiz).
2 Ikkagi on Saksamaal väga levinud dr. Johanna Haareri raamatus "Die Mutter und ihr erstes Kind" (Verlag Carl Gerber,
München) veel 1951. a. väljaandes selgelt öeldud: "...silmadesse tilgutatakse üks tilk 2% hõbenitraadi lahust. See abinõu on
seaduslik ettekirjutus." (lk 90).
3 H. R. Butt raamatus: Handbook of Nutrition, herausgegeben für die "American Medical Association" H. K. Lewis & Co.
Ltd. 1951 London.
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Et emapiim tähendab lapsele looduslikku toitu, pole vaja eriti toonitada, sest selle üle on enamik inimesi
üksmeeles. Et anda kujutlust erinevusest, kas laps on loomulikult või kunstlikult toidetud, olgu esitatud järgmised
tõigad. Imik, kes saab võrdselt ema- või lehmapiima, omandab rinnapiimast ainult pool sellest kaltsiumist, mis
lehmapiimast. Lehmapiimaga toidetud laps säilitab kehas rohkem kaltsiumi kui emapiimaga toidetud. Sellel on
kogu organismile eriline mõju. On tõestatud, et lehmapiimaga üles kasvanud imikutel on umbes 25% lihasmassi
rohkem kui emapiimaga toidetud lastel. Need tõsiasjad, mida leidub moodsates raamatutes1, näitavad otseselt, et
see tähendab tohutut erinevust kogu eluks, kuidas inimest on toidetud. Moodsad teadlased väidavad koguni üsna
selgelt, et hoolimata kõigist keemilistest teadmistest ainevahetuse ja peenelt väljamõeldud kunstliku toitmise üle,
jääb emapiim lapsele ideaalseks toiduks. Arvestades seda tõsiasja, on selge, et naine, kes oma last ise ei toida,
röövib endalt ja imikult suure seose, mis kahe olevuse vahel peab tekkima. Toidu andmine jääb ju viimaseks
füüsiliseks sidemeks nende vahel, mis ju hiljuti nii võimas oli.

Dr. zur Linden, kes vastsündinu "juustuvõide" tähtsust kaitseb, osutab sellele, et vaid vähesed nõrgemad
lapsed kannataksid vastsündinu kollatõve all, kui neil oleks võimalus nahavõiet absorbeerida ja neid hoitaks
külmetumise eest. Ma oletan, et eelnevalt kirjeldatud imiku õrn kohtlemine samuti mõjub, st nii hooldatud
imikud haigestuksid vähem kergesti kollatõppe (Ikterus neonatorum).

VI.

Niipea, kui pole võimalik lapsele emapiima anda, tekib kunstliku toitmise probleem. Kahjuks ei soovi paljud
emad tänapäeval lapsi ise imetada. See pole alati piimapuudus, mis viib võõrutamisele. Mõnda aega tehti
vastutavaks sotsiaalsed põhjused: naised pidid nii ruttu kui võimalik tööle minema. Osalt on see õige, aga
põhiliselt minnakse pudelitoidule üle, sest see on mugav.

Et paljudel juhtudel peab emapiimast loobuma, siis tuleb leida õige asendaja. Mida vähem protseduure tuleb
selle toiduga teha, seda parem. Värske, lahjendatud lehmapiim on rohkem soovitatav, kuna piimapulber üldse ei
kõlba. Kahjuks saab mõnel maal kunstlikult toidetav imikute enamik kuivpiima. Et selle tootmine on riiklikult
kontrollitud ja soovitatud, peavad seda kõik parimaks. Kuivpiim on küll toit, mis masintootmise tõttu  on
lehmapiimaga samaväärne rasva, valkude ja süsivesikute osas, kuid on  enesestmõistetavalt kaugel piima tõelisest
elavast jõust. Puudust püütakse tasakaalustada vitamiinide lisamisega. Igapäevapraktikas võib täpselt näha selle
toidu tagajärgi: lapsed on enamasti rasvarikka piima tõttu ületoidetud ja muutuvad liiga paksuks. Hoolekandeõed
kalduvad kõrgeid kaalunäitajaid eriti hindama, seepärast ergutavad nad emasid andma lapsele rikkalikult
kuivpiima.2 Ühes teoses “Koolilapse tervis” räägib inglise kooliarstide juht ministeeriumis selgelt, et kaasaja
koolilapsed kannatavad palju ala- ja ületoitmise all. Minu meelest kehtib see aga samaväärselt ka väikelaste
kohta. 

Nende laste terveks arenguks, kes peavad emapiimast puudust tundma, on soovitatav võimalikult värske
loomadelt saadud piim. On enesestmõistetav, et loomad peavad olema terved, loomulikult toidetud ja hooldatud.
Huvipakkuv on teada, et R. Steiner ütles kord: kunstlikult toidetud imikutele olevat parim eeslipiim. Ilma seda
põhjendamata tahaksin osutada ühele autorile3, kes - Steinerist mõjutamata - oma kogemusi jagas. Katharine
Everett jutustab oma väikesest pojast, kes oli nõrk ja nägi välja kui pesast võetud vastsündinud tuvi. Kolme kuu
pärast kaalus ta ainult veidi rohkem kui sündides. Et ta ise oma last toita ei saanud, toodi kohale üks prantslasest
amm, kes osutus täielikuks äparduseks. Ema kirjutas oma murest sõbrannale Iirimaale, kes soovitas eeslipiima.
"See mõjus nagu ime ja esimesest pudelist peale läks kõik hästi!" Piim tuli iga päev rongiga Londonist ja maksis
6 šillingit pudel. "Ma nimetasin seda "Ba's Champagner (beebi šampanja)" ja oleksin oma abielusõrmuse või
mistahes müünud, et seda hankida, sest ma nägin, kuidas ta kosus ja rahulikult magas: aga mõtlesin, et arukam on
eeslit pidada ..." Seda ema tegigi ja tal oli poja kasvatamises suur edu.

VII.

Ei võida küllalt rõhutada, kui tähtis on väikesele lapsele, et kõike võimukat ja ebaõrna välditaks. Peab
absoluutselt selle eest hoiatama, et last ei sunnitaks potile varajasele puhtusele kasvatamiseks, enne kui ta ei saa
ise veel mugavalt istuda. Kui tehakse seda nagu Inglismaal - kus nö vahetult pärast sündi potiga kohale
marsitakse - siis aetakse organitesse liiga vara teatavat teadlikkust. Sellega nõrgendatakse mõningaid väikelapse
elulis-orgaanilisi jõude. Sest iga organi teadlikukssaamine toimub alati tema kasvu- ja elujõudude
allasurumisega. Võib-olla on selline varase puhtuse püüdlus kooskõlas tõsiasjaga, et just seal maal on rohkem

1 Samas.
2 "The Health of the School Child" report of the Chief Medical Officer of the Ministry of Education for the years 1954 and
1955, London, Her Majesty's Stationery Office, 1956.
3 Katherine Everett, Bricks and Flowers, The Reprint Society, London, 1951.
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voodimärgajaid hilisemas eas kui mujal; vähemalt näib mulle, nagu ei kohtaks kusagil nii palju voodimärgajaid
kui Inglismaal. Äsjamainitud teoses “Koolilapse tervis” on ära toodud, et uuringud suurlinnades nagu
Birmingham, näitavad järgmist: alla 4-aastaste hulgas oli 16% voodimärgajaid. See arv vähenes 2,5% 13-aastaste
ja vanemate hulgas.

Last ei pea ühelgi juhul varem puhtusele harjutama, kui ta püsti ja vabalt suudab potil istuda. See toimub
enamasti vanuses, kui laps hakkab kogu situatsiooni mõistma, umbes 10-12 kuuselt mõne autori arvates: siis on
laste närvisüsteemi areng nii kaugele küpsenud, et nad oma põie- ja soolesisu tahteliselt potti võivad lasta. Myrtle
B. McGraw1 näitas kaksikutega, kuidas see kaksikutest, keda kolmandast nädalast alates katsuti potitada, polnud
edukam kui kaksikvend, keda alles 430 päeva vanuselt hakati  puhtusele harjutama. Vaevalt võidakse kujutleda,
kui kasutu, piinav ja kahjulik on imiku jaoks katse teda vägivaldselt viia funktsioonini, milleks ta loomulikult
pole veel võimeline. Mis selles raamatus lapse lihase- ja närviküpsuse seisukohalt räägitakse, tõestab ainult seda,
mida õpetab lihtne kogemus. Võib nimelt näha, et terved lapsed, keda esimesel kaheteistkümnel kuul pole potiga
tülitatud, pärast seda ajapunkti kergesti ja enesestmõistetavalt harjuvad puhtusega. Umbes 2-aastaselt on nad
puhtad, kui nad ainult õigeaegselt vastavalt nende soovile potile pannakse. Siinkohal tuleb osutada sellele, et
lapse hügieeni seisukohast on soolte tühjendamine erakordse tähtsusega. On soovitav harjutada last seda
hommikul veel enne hommikusööki tegema. Õige rütmi leidmiseks võib kuluda sageli aastaid, aga rahuliku
kannatlikkusega on see võimalik. Selline harjumus on kasulik kogu eluks, laps tunneb end hommikuti palju
värskemana. Ka see kuulub teatud määral puhtuse juurde, et sel juhul ei pea lapse mõtted enam päeva jooksul
soolefunktsioonide küljes rippuma. 

Ei tohi unustada, et imiku loomulik asend on lamamine horisontaalasendis. Emade tähelepanu peab ikka ja
jälle tungivalt sellele juhtima, et lapsi seni rõhtsalt (pikali) süles kanda, kuni nad mugavalt istuda oskavad.

Inimese sünni ajapunktiga muutub palju lapse seni nii vaikses kasvamises, sest nüüd tungib hing aeglaselt
organismi sisse. Alguses ümbritseb ta teda veel nagu väljast ja sukeldub siis üha enam ja enam välisilmast
kehasse. Siis hakkab hing teda aegamisi ümber kujundama. Kolm teed on pärast sündi hingele kehasse
sisenemiseks. Otsene mõju on meil ainult kahele neist teedest, nimelt toitmisele ja meeltemaailmale. Kolmandat
teed, mis igal juhul avaneb, on näha hingamises ja vereringes. Õhuhingamine moodustab täieliku pöördepunkti
katkematust unest emaihus ärkvel teadvusele. Momendil, kui hingamine õhuteede abil tööle asub, võib laps juba
ka oma tundeelu väljendada: ta karjub ja tähistab sellega, et tema hing oma tee valudes kehasse on leidnud. On
märkimisväärne, et inimene sünnib ema valudega ja kuulutab sündimise lõppu kisaga. Esimese hingetõmbega,
mida alati on vaadeldud kui hingestumise silmapilku, toimub teatavasti tähtis füsioloogiline muutus: veri võtab
teise tee kui seni, kopsuring seab end sisse ja võimaldab seega hingamise. Mida noorem on laps, seda
ebakorrapärasemad ja kiiremad on ta hingetõmbed. Kestab teatava aja, mis kuni kolmandasse eluaastasse ulatub,
mille kestel inimese hingamine on korrapäratu. Kõikumised on üheltpoolt päevased, vastavalt lapse seisundile, st
sõltuvalt sellest, kas laps on ärkvel või magab, tähelepanelik või unine, tunneb end hästi või halvasti, kas on aeg
enne või pärast sööki. Teiselt poolt on korrapäratu hingamine east tingitud: mida noorem on laps, seda labiilsem
on hingamisvoog, selle frekvents (sagedus) on vastsündinul 40-50, kaheaastasel umbes 24, viieaastasel 20 ja
üheksa-aastasel umbes 18 korda minutis nagu  tervel täiskasvanul. Rütmiliselt kulgev hingamine, mis kujuneb
inkarneeruva teadvuse võnkumiseks, on pilt sellest, kuidas hing järk-järgult keha vormib. Samal ajal kui
rütmiline verevool juhib soojuses lahustunud substantsi vedelalt läbi keha, toob hingamine iga hingetõmbega
teatavat jahutust. Ja siis, kui võib tekkida väga suur keha kuumenemine elavate kehaliigutuste tõttu (näiteks
täiskasvanutel töötamisega), saavutatakse jahenemine eriti sügava ja kiirenenud hingamise näol (kus loomulikult
ka teistel protsessidel, nagu higistamine, on oma osa). Võib nüüd hästi kujutleda, kuidas selle jahenemise läbi,
mis higistamise juures tekib, leiab ennast ülesehitavas organismis järk-järgult aset peen modelleerimine.
Jahenemine kutsub kohe sisse vormijõude, nagu see toimub jämedamal viisil soolalahuse kristalliseerumise
juures (see on vaid abikujutlus, et kujutleda selgelt lapse organismi vormivat kasvamist).

Nii avaldub meile üks hinge tee kehasse seal, kus kaks rütmilist protsesse vastastikku mängivad: soojusest
täidetud lahustuv verevool, mille näitaja on pulseeriv süda, jahutav ja kujuloov õhujuga, mille sisenemine ja
väljumine on nähtav paisuva ja kokkutõmbuva rinnakorvi juures. See on inimese kehastuva hinge keskmine tee.

Teine end sisseelava hinge vahend on antud toiduga, mis samuti väljast organismi viiakse ja mis muundub
ainevahetuse protsessi kaudu. Siin on tegemist alumise teega.

Kolmanda tee hinge sisenemiseks kehasse moodustab meelte kogum, mis avanevad sünniga väljapoole ja
lõpevad sissepoole närvisüsteemis. Neid võiks kokkuvõtvalt nimetada ka ülemiseks teeks.

Viies peatükk

1 "The Neuromuscular Maturation of the human infant" by Myrtle B. McGraw, New York; Morningside Heights, Columbia
University Press, p. 143.
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TAHTEVÄRAV

I.

Kui arvestame kolme väravat, mis avanevad inimhingele täiesti loomulikult lapselikku organismi
sisenemiseks, siis ilmneb iseenesest Rudolf Steineri õpetus inimliku organismi kolmeliikmelisusest. Toitumise
keskpunkt on ainevahetusorganeis: sellest organismi osast, seega näiteks seedetraktist ja tema näärmetest,
varustatakse keha ülesehituseks vajalike ainetega. Ainevahetuskeha töö läbib kogu keha terve elu kestel, kõige
intensiivsemalt kujuneb aga lapse esimestel eluaastatel; seda on näha juba lihtsatest tõsiasjadest. Terve imik
kaalub viiendal kuul umbkaudu kaks korda niipalju kui sündimisel ja 12 kuu pärast on tal kolmekordne
sünnikaal; kuid alles kahe aastaselt on sünnikaal neljakordistunud. Sellist soovitavat kaalukasvu ei kohta
tänapäeval enam tihti, kuna lapsed saavutavad ületoitmise tõttu juba palju varem suurema kaalu.

Ühelgi elu hilisemal ajajärgul pole võimalik täpsemalt kui imikueas jälgida, kuidas inimene täielikult andub
toidu vastuvõtmise naudingule. Virgad imemisliigutused kanduvad lapses edasi kuni jäsemeteni; enamasti
liiguvad imemisel kaasa kõik sõrmed ja varbad. Näiteks väljendab suur varvas sageli imemise kiirust ja rütmi.
Sellel varasel perioodil nähtub rohkem kui kunagi hiljem ainevahetuse ja jäsemete lähedane kokkukuuluvus,
mille Rudolf Steiner on osutanud; ta räägib ju ikka "ainevahetus-jäsemete süsteemist". Ja imeva beebi pildis
avaldub veel midagi kaugemaleulatuvat: nähtub seos, mis on olemas vahetult ainevahetuse ja tahte vahel; sest
niipea kui laps tunneb nälga ja saab toitu, pingutab tahe peaaegu iga lihast, alates suulihastest kuni käte-
jalgadeni.

Juba lapse esimese imemise juures on jälgitav, kuidas hinge tahteelu tungib kehasse ning kohaneb jäsemetes
ja ainevahetusorganeis. On vaja enneolematut tahtetõuget - nagu edaspidi nähtub, et magavat ja peaaegu
teadvuseta sündinud last püstikäivaks olevuseks äratada. Imiku toitumist saatev tahteliikumine teeb lapsest alles
õige Maakodaniku. Sellesama tahte on ta toonud alla maisesse eelmaisest olekust. Vanades tavades kumab sageli
veel palju läbi vaimsete tõsiasjade tundmisest. Nii on näiteks seletatav ka üks vana-germaani komme. Kui isale
näidati esimest korda vastsündinud last, kes ei olnud veel toitu saanud, siis oli tal õigus laps surma mõista, kui ta
teda vastu võtta ei tahtnud. Kui aga suutäis piima oli läbi kehakese läinud, siis ei tohtinud ta teda tappa ega tappa
lasta, siis kuulus laps juba maale ja isa oleks saanud mõrvariks. Seda poleks aga juhtunud, kui ta lapse oleks
tapnud enne piimalonksu saamist. Ilma söödud toiduta ei olnud laps veel maisesse ellu liitunud ja isa tohtis teda
taevasesse ellu tagasi saata.

II.

Mõeldes järele eelpool osutatud sõltuvusele areneva tahte, ainevahetus-jäsemete süsteemi ja väljastpoolt
antud toiduvoolu vahel, saab igaühele vahetult selgeks toitumise tähtsus varases lapseeas. Üheltpoolt on tähtis
tõeliselt hea kvaliteet ja teiselt poolt lapse jaoks õiged ained. Niisiis ei tohi kasutada ühtegi toiduainet, millega
organism veel toime tulla ei suuda, muidu kahjustub kogu tahteelu. See kehtib oma tagajärgedega nii inimese elu
alguse kui ka hilisema ea kohta. Olgu toodud näide, mille eest võlgneme tänu Rudolf Steinerile. See on esitatud
ilma "teadusliku" tõestuseta, kuid toodud igaühele järelemõtlemiseks. Rudolf Steiner osutas, et noorte laste
toidus peaks vältima mune, sest nende tarvitamise tõttu kaob hilisematel aastatel organismi jaoks kasulik terve
toitumisinstinkt.

Kui mõelda, mis siis munas nii erilist peitub (mõeldud on eelkõige harilikke kanamune), siis selgub, et see
pole üksnes väga kontsentreeritud valgukogus (keemilises mõttes), millega lapse organism toime ei tule, vaid
selles sisalduvad kokkusurutuna kõik need jõud, mis peavad kujundama teatavat täiuslikku olendit, nimelt tibu
ennast. Lapse organismi koormab see suur töö, mis neid jõude peab hävitama, sest inimlik keha peab seedimise
abil toiduainete oma natuuri hävitama. Seega peab näiteks piimavalk kaotama täiesti oma "lehmaiseloomu", enne
kui laps seda võib kasutada. Peaaegu kõik, mis ei lase end selliselt organismis kohandada, mõjub kahjulikult. Just
kanamunade puhul võivad kehale kahjulikud tagajärjed õige varsti avalduda. Mitte ainult paljud lapsed, vaid ka
täiskasvanud muutuvad mõnikord nii tundlikuks munade suhtes, et saavad nende kasutamisel otsekohe nõgestõve
või koguni astmahoo (autor võib osutada ühele juhtumile, kus mees sai kohe astma, kui ta, näiteks, sõi kooki,
milles leidus vaid kasutatud muna jälgi).

Munade selline mõju on ju üldiselt tuntud. Sellistel juhtudel väljendub toiduaine haigekstegev mõju
mõnedele tundlikele inimestele vahetult. Kui räägitakse tavalise toitumisinstinkti kadumisest, pole esialgu
mõeldud harilikult allergiaks nimetatud reaktsiooni. Aga sellest hoolimata võib kujutleda, et väikesed lapsed
(mida nooremad, seda halvemini), kes üldse ei tarvitse "allergilised" olla, pole võimelised munaga seedimisel
toime tulema. Seejuures häiritakse loomulikult nii mõndagi lapseliku keha peenemas ülesehituses. See
organihäire toob endaga kaasa, et lapsed ka hiljem ja täiskasvanunagi ei oma õiget instinkti, mida ja kui palju
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süüa. Loomariigis on suhted koguni teised. Iga loom, kui ta just kodustatuse läbi rikutud ei ole, teab oma instinkti
läbi täpselt, mis on talle talutav. Inimeses elab ka midagi sellest õigest toitumisinstinktist, st ta võiks teada,
missugune toit teeb talle kahju ja millest talle on kasu. Loomadel on aga selline instinkt üsna imepärasel viisil
arenenud. Teavad ju karjatatavad veised, hobused, lambad või eeslid täpselt, millal neil küllalt on ja milliseid
taimi nad süüa ei või. Inimesel võib vale toitumise tõttu varases elueas - näiteks just munade söömisega  - see
väga kergesti kaduma minna.

See kuulub küll ka meie aja haiguste hulka, et inimesed vaevalt enam teavad, mida nad ilma kahjuta võivad
süüa ja mida mitte või millal nad täiesti lakkama peaksid. Sellise terve instinkti puudumine on kindlasti arvukate
"rikutud magude" üks põhjusi, mille all moodsad inimesed nii palju kannatavad. Sellise maohaiguse põhjused
võivad just varases lapsepõlves loodud olla. Väikeste laste puhul, kui neid valesti juhitud pole, on väga sageli
näha, millal neile küllalt on. Hoidja peab väga peenelt eristades tähele panema, kui laps toitu tagasi tõrjub: ta
võib vallatleda, olla liiga väsinud või tegelda elavalt millegi muuga - aga see võib näidata ka tõelist
vastumeelsust teatud aine vastu kui õiget tunnet, et on söödud piisavalt. Hiljem - enamasti tänapäeva keedukunsti
mõjul - ei tea lapsed enam iseenesest õigesti, millal neil tõepoolest kõht täis on. Kuid ühe ja kahe aasta vahel on
suhted veel teisiti. Siis võidakse märgata, et laps näiteks mõnda puuvilja eriti armastab. Ta sööstab sellele ahnelt
kallale, imeb mahla välja - aga niipea, kui ta on küllalt söönud, laseb ta jäägi suurima rahuga maha kukkuda ega
hooli enam sellest. Kitsarinnalised kasvatajad püüavad kõigi vahenditega last sellisest "üleannetusest" vabastada
ja muuta teda "korralikuks". Nad peaksid parem aru saama, millega tegelikult võib tegu olla: terve
toitumisinstinkt on väga hindamisväärne omadus. Selle kadumine kaasajal ilmneb selgesti juba nimetatud teoses
“Koolilapse tervis”. Nii selgitab üks lastespetsialistidest näiteks küsimust, miks on tänapäeval palju rohkem
pakse koolipoisse kui 20 aasta eest, et rasvumine tekib ülemäärasest isust, mis ületab kaugelt kehalise vajaduse.
Meie keeles ei tähenda see aga muud, kui et lapsed on kaotanud söömise õige määra instinkti.

III.

Väike laps ise õpetab meile sama, mida Rudolf Steiner on rõhutanud: ta on täiesti tahtenatuur. See nähtub
juba viisist, kuidas ta oma toitu nõuab. Ta karjub, kui on näljane ja nutab seni, kuni ta midagi saab. Kui näiteks
piim voolab kehasse, siis töötab seal kohe ka tahteelement intensiivsemalt; tahtele avatakse tee ja tema organid
seatakse tegevusse. Väikelapse näljakisa on tahte igatsus leida õige sisenemistee kehasse. Nälg, mis kestab liiga
kaua ja mida ei vaigistata, on lapsele tõeline hingevalu - see on kannatuse väljendus, kui tahtvale hingele
takistatakse sissekäiku kehasse.

Sellest küljest vaadelduna võib aru saada Rudolf Steineri mõneti mõistatuslikust väljendist: laps, kes suudab
varases eas tublisti karjuda ja nutta, on hilisemas elus suuteline arendama tugevaid moraalseid jõude. Seda võib
nii tõlgendada: kes laseb väikelapsena nutus oma tahet jõuliselt kõlada, see reedab juba siis vägevat tahet, mille
arendamise järele inimolemus igatseb. Millest aga puhkeb õitsele õige moraal? Ainult tugevast, õieti juhitud
tahtest. Niisiis laps, kes tublisti karjub, olgu siis toidu või mingi asja järele, mida ta haarata tahaks, seob iga kord
tahet oma keha külge. Ja nii arendab ta jõuküllast organit, mille abil ta hilisemas elus omandab võimaluse
moraalselt tegutseda.

Näljafenomen näitab selgesti, kuidas lapse olemus sõna otseses mõttes end "süvendab". Hinge tahe tuuakse
kehaorganitesse, et siis hilisemas elueas seest väljapoole töötada. Selline inimese vaatlus näitab selgelt, et
hilisema elu iseloom sõltub sellest, kuidas lapsepõlve on suunatud.

IV.

Inimolevuse tähtsaim pingutus on tahteakt, mis ajab last püsti tõusma. Tänapäeval on suur kalduvus lapse
arengut kiirendada, kuid unustatakse selle ohtlikud tagajärjed hilisematele aastatele. Laps peab oma tahet
aegamööda harjutama, siis loob ta oma individuaalse, hingelise olevuse jaoks õige kodu. Veel selle sajandi algul
tunti suurt hirmu haiguse ees, mis pidurdas arengut ega lubanud inimest õigel ajal püsti seisma. See oli rahhiit.
Laps jäi kauaks ajaks liiga nõrgaks, et oma sirutusharjutusi teha. Ta ei suutnud oma pead tõsta, sest see oli
muutunud liiga raskeks ja pehmeks. Ta ei tahtnud ka istuda, sest lülisammas ja ribid polnud muutunud küllalt
kindlaks. Ja lõpuks ei saanud ta seista ega käia, sest jäsemete luud pehmenesid. Tänapäeval on huvi selle haiguse
vastu kahanenud, sest tõeliselt rahhiitilist last kohtab tsiviliseeritud ümbruses harva. Kui avastati, et laps vajab
värsket õhku ja valgust, kõige parem päikesevalgust, ja toitu, mis on kasvanud valguse jõul, kui avastati need
toiduainetesse peidetud valgusjõud, millele anti nimeks abstraktselt D-vitamiin, siis peaaegu naerdi rahhiidiohu
üle, nagu naerdakse pisut ka gonorröa-ohu üle sestsaadik, kui ravimiseks kasutatakse antibiootikume. Aga sellest
ilmneb midagi märkimisväärset. Igale imikule määratakse ikka veel kalamaksaõli, mis peab teda rahhiidi vastu
kaitsma. On tekkinud iseäralik olukord: rakendatakse ennetavat ravi haiguse vastu, mis juba iseenesest moodsate
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hügieenivõtete mõjul peaaegu on kadunud. Niisiis on "edukas" võidelda kalamaksaõliga haiguse vastu, mis
sugugi tõsist võitlemist ei vaja, sest ta on peaaegu lakanud olemast. (Seejuures ei pea loomulikult sugugi väitma,
et teatud tingimustes ometi ikka ja jälle võib rahhiiti leida).

See on ainult üks tänapäeva taotluse sümptom. Kui varem tehti viga aeglustades tahte inkarnatsiooni
lapselikus kehas, siis kaasajal juhtub vastupidi. Enamik hügieenilisi ja kasvatuslikke võtteid viib lapseliku
olevuse arengu kiirenemisele. Tehakse kõik, et individualiteeti nii ruttu kui võimalik füüsilisse kehasse suruda.

Püstitõusmise viisiga reedab laps oma isiksuse jõu, oma inimliku individuaalsuse. Nüüd vajab iga laps
kindlat, temale vajalikku aega, enne kui ta on võimeline püstiseks olendiks saama. Selleks vajab ta sisemise
kehalise toena hästi ettevalmistatud luusüsteemi. Püstitõusmine toimub nüüd kolmes faasis, mis vastavad
organismi nimetatud kolmele süsteemile.

Esiteks pingutab laps pead tõstma. Teda ei pea selle juures sugugi abistama, sest ta hakkab seda tegema
iseenesest, niipea kui peamine osa skeletist on saavutanud vajaliku kindluse. Kõik välised enneaegu proovitud
teed toovad ainult kahju. Kui tahetakse teada, kas imik on juba niikaugel, et ta suudab oma pead ise tõsta, siis
tarvitseb teda ainult kõhuli asetada ja kohe on näha, kas lapsuke suudab oma pead keerata ja tõsta või pole ta
selleks veel võimeline.

Teiseks hakkab laps mõne kuu pärast end upitama, et iseseisvalt istuma tõusta. Teda ei tohi aga istuma
panna, enne kui ta seda omaenese jõul teha ei saa. Kahjuks asetatakse laps liiga sageli püstiselt patjade vahele,
ilma et tal veel vajalikku tugevust oleks. Siis tunneb ta end vägivaldselt surutuna temale sobimatusse asendisse.
Selline imik paistab erapooletule vaatlejale tühja kotina, mis on püsti asetatud. Laps ei kuku küll ümber, sest teda
toetatakse kunstlikult, kuid tema kehakest ei läbi veel hingelis-vaimne. Seepärast sarnaneb niiviisi vaatamiseks
pandud laps pigem harilikule nukule. Isegi silmad, mis on ju hinge elav peegel, muutuvad oma väljenduses
tobedaks ja abituks.

Kui laps suudab lõpuks pead tõsta, siis teeb ta järgmiseks pingutusi, et keha keskmist osa püsti ajada.
Selleks aitavad käed tublisti kaasa. Aga mõeldagu ometi, kui palju on vaja kindlust arvukates selgroolülides, et
saavutada õiget tasakaalu istumisel, kusjuures ka ümmargust peakest peab üleval hoidma! Ka ei tohi unustada
kogu lihastiku tööd, mis sellest sündmusest osa võtab.

Ja kolmandaks tuleb vaatluse alla tõusmine jalgadele. See nõuab aga kõigi jäsemete lõplikku kindlust ja
valitsemist. Selleks staadiumiks on vaja säilitada varem väljatöötatud oskused. Peake ja lülisammas peavad
samuti suutma saavutada vertikaali.

Kolmeastmeline tahteimpulss on nõutav, enne kui laps seisma hakkab. Selle järgi näib tahte läbitungimine
valivat oma tee peast alla jalgade juurde. Täpsemalt vaadeldes võib avastada veel ühe liikumisvõime arengu, mis
peaaegu samaaegselt toimub. Ja see on tahe ettepoole liikuda. Imelikul viisil on ka sellel impulsil oma kolm faasi.
Need kolm staadiumi, niivõrd kui vaatluse all on suund, kulgevad aga ümberpööratud järjekorras, võrreldes äsja
kirjeldatud peatõstmise, istumise ja seismise etappidega.

Esimesena esineb püüe kogu keha ette nihutada. See õnnestub alguses lapsel ainult siis, kui ta lamab kõhuli
ja püüab oma jäsemete abil keha edasi nihutada. Laps harjutab üht roomamisviisi, mille ta alles aegamööda
saavutab. Enamasti saab see alles siis võimalikuks, kui laps juba istuda suudab. Algul töötavad käed ja jalad
nihutades ja tõugates vastu aluspõhja.

Teine faas, mis mõne kuu pärast tekib, väljendub tõusmises põlvedele ja mõlema käe mahaasetamises.
Lapsed armastavad seda "neljal jalal käimist", nagu seda harilikult, kuigi mitte päris korrektselt, nimetatakse.
Mõned lapsed arendavad selles liikumisviisis suure osavuse ega taha sellest pikka aega loobuda.

Ja edasiliikumise kolmas faas, mis ei tarvitse kuigi kaua kesta, tekib lapse katsel liikumise juures mitte enam
põlvedele toetuda. Nad püüavad mitte enam roomata, vaid sirutatud jalgadega, kõrgele tõstetud tagaosaga,
jäikade ülajäsemetega ja ettesirutatud peaga tõepoolest "kõigil neljal" käia. Selle staadiumi järel hakkab laps
harilikult väga varsti kõndima. See näib vaid nii, nagu avalduks püstitõusmisjõud ainult tahtetõugete läbi, mis
ülevalt pea poolt alla jalgade poole tungivad vastavalt luusüsteemi moodustumisele. Tegelikkuses valitseb aga
esimesele vastupidises suunas, alt üles, veel üks teine tahtetõuge. Teine impulss on lapse püstisele käigule
ajendamiseks samuti tingimata vajalik. Sellel liikumistõukel, mis alt algab, on oma lähtepunkt rohkem
lihassüsteemis (milles muidugi ka luud osalema peavad), kuna ülemise tahtetõuke jaoks moodustab lähtepunkti
rohkem luustik, hoolimata lihastiku tingimatust kaasmõjust.

Käimise saladus seisneb mõlema tahtevoolu harmoonilises koostöös.

V.

Niipea, kui lapsed on püstitõusmisega saavutanud suurema liikumisvõimaluse, tekib uus kasvatusprobleem.
Mida tuleks teha, et vältida ohtusid, mis varitsevad väikest ja kogenematut olendit, kes ometi kord on saavutanud
võime ise liikuda igale poole, kuhu ainult tahaks?
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Tänapäeval muutub ikka enam tavaks võimalikult kõike allutada mugavuse printsiibile. Ka kasvatuse
valdkond ei ole sellest tungist vabaks jäänud. Paljud väikeste laste emad tahavad, et nende lapsed päeva jooksul
on "hoolitsetud", ilma et nad ise kasvava olendi õnne ja õnnetuse pärast liiga palju hoolitsema peaksid. Kõige
meelsamini pistetakse lapsed, kes on kooliminekuks veel liiga noored, mingisse paika, kus õed ja lasteaednikud
teevad seda, mida emad ei taha enda peale võtta.

Lapsi peab aga juba siis valvama - esimese eluaasta lõpul ja teise algul - kui nad on liiga noored, et minna
lasteaeda. Mis juhtub nende lastega, kes kärmelt roomavad, äkki püsti tõusevad ja, kui nad lõpuks käia oskavad,
kõikjale tahavad joosta? Nad pannakse lihtsalt "aedikusse" (nn "käimiskool" või "jooksutall"). See tava on nii
iseenesestmõistetavaks muutunud, et vaevalt veel keegi sellele mõtleb, mis seeläbi juhtub. Peaks aga kord üsna
erapooletult arutama, mis see "aedik" õieti on, nagu poleks seda veel kunagi nähtud. Laps asub ühes
kahemeetriste külgedega ruudus, mida ümbritseb mingi puukonstruktsioon. Neli pikkuse järgi korrastatud
pulkadega puuvõret on ülalt ja alt ristlaudadega suletud. Sõltuvalt lapse kasvust ulatub see raamistik talle kas
rinnuni või õlgadeni. Kogu see asi näib ruudukujulise aiana või kanapuurina, mis võib olla pealt lahtine, sest
lastega pole ohtu, et nad võiksid ära lennata. Seda ehitist võiks väga hästi ka kantavaks lastevanglaks nimetada,
kus noore Maakodaniku liikumised surutakse võrepulkade abil kindlatesse piiridesse. Aedikut võib kõikjale
asetada: ta võib olla köögis, elu- või vannitoas, aias. Aias on võimalik - see sõltub vanemate eelistustest ja vaatest
- et laps on kogu aeg kas eredas päikesepaistes või varjus ja puhuva tuule käes. Väikesesse vangilaagrisse
visatakse ajaviiteks kõiksugu asju. Seal on pall, mille laps harilikult õige pea välja viskab ja mis hoolimata lapse
kisast iseenesest nutva omaniku juurde tagasi ei tule. Ühes nurgas lamab veel suur pruun mängukaru, millele
puuriomanik tähelepanu ei pööra, ümberringi lebavad kulp ja värvipliiatsid, siia on kogutud uued ja vanad nukud,
isegi vanad konservikarbid pole - minu tähelepanekute järgi - küllalt halvad, et neid ajaviiteks lapsele pakkuda.
Huvi nimetatud toreduste vastu, kui seda üldse oli, lakkab väga kiiresti. Harilikult toetub laps vastu puuvõret ja
laseb käsi rippuda üle äärelaua. Ta vahib ainiti kõike, mis on näha väljaspool vangistusstsooni.

Seni kui läheduses on teine elav olend, katsub laps miimika, liigutuste või häälitsuste abil end märgatavaks
teha. Kui aga sel viisil pole võimalik ümbritseva maailmaga sidet luua, siis hakkavad lapsed kogu jõuga
võrepulki raputama. Mõned teevad seda õiglases vihas. Kui naeruväärselt mõjuvad siis kirjud kuulid, mis on
riputatud aediku ühele küljele, et lapsele tema asukohta rõõmsamaks muuta.

Vaevalt jõuab täiskasvanu teadvusesse, mis toimub lapses, kes peab palju tunde vangielu veetma. Täpsem
jälgimine näitab, kuidas vangistatud olendis tõuseb ikka ja jälle lootus, mis enamasti juba järgmisel silmapilgul
hävib. Täiskasvanud inimesed lasevad oma mõtted täies vabaduses ringi uidata, nad raputavad kõik takistused
maha ega lase mingeid piire seada. Sama vabalt tahab ka väike laps liigutada oma jäsemeid, mida ta on õppinud
lõpuks valitsema. Niipea kui midagi elusat väljastpool aedikut esile kerkib, tahab laps temaga ühendusse astuda.
Ta loodab osavõttu, armastust, rõõmu ja oma soovide täitmist väljastpoolt ruudukujulist ruumi. Harilikult aga
pettub ta ja tunneb end maailmast tagasitõrjutuna. Samuti tunneme meie end rõhutuna, kui me ei saa oma mõtet
lõpuni mõelda, nagu tunneb laps end kitsendatuna, kui tema liikumisvabadust on tunduvalt piiratud. Me tunneme
üksijäetud lapsukeste jälgimisel selgesti, kuidas ebateadlik vaba sisse- ja väljahingamine on pidurdatud. Varases
elueas viib selline funktsioonihäire kergesti orgaanilistele muutustele. Võiks püüda endale selgeks teha, millises
vormis sellise kasvatusvea tagajärjed hilisematel aastatel avalduvad. See võib esineda inimese sisemises
ängistuses, teatavas hirmus ja kalduvuses liigselt enesele tähelepanu pöörata. Milline vahetu olukord võib aga
kopli kasutamisel tekkida, seda näitab eriti ilmekas juhtum, mida on kirjeldatud Eric S. Waterhouse raamatus.

"Tavistock-kliinikusse toodi uurimiseks väike nelja-aastane poiss, et kas tal esineb vaimseid häireid. Ta ei
osanud rääkida, jooksis neljakäpuli ja haukus nagu koer. Järelevaatusel selgus, et ta oli olnud kasuema hoole all,
kes jättis ta terveks päevaks lihtsalt aedikusse ega pööranud talle peale söötmise ja puhastamise mingit
tähelepanu. Seetõttu, et laps ei olnud seaduse järgi "hooletusse jäetud", ei märgatud tema vaimse elu kahjustust.
Naisel oli koer, keda ta armastas ja õrnusega üle külvas. Selles olukorras ei olegi imelik, et laps püüdis matkida
koera ja sellega soovis ebateadlikult tähelepanu endale tõmmata. Pärast seda, kui ta anti üle teisele kasuemale,
kes selleks rohkem sobis, arenes laps kiiresti ja muutus 18 kuuga täiesti normaalseks."1

Sellised juhtumid ja eelnenud vaatlused soovitavad tõesti ära keelata seadised nagu laste aedikud, kuigi need
näivad vanematele nii mugavad ja praktilised2 - ühele veale tuleb veel tähelepanu juhtida, kuigi seda alles siis
nähakse, kui lapsega juba ilma vankrita võib "jalutada".

Siis tavatsevad emad või hoidjad erilisel viisil lastega jalutada. Väikesed poisid või tüdrukud saavad vööd,
mis kinnitatakse rihmaga rinna ümber. Enamasti kasutatakse neid kahe kuni nelja aastaste laste puhul, vahel isegi
viienda eluaastani. Vööd on mitut värvi, rohelised, punased või pruunid, rohkem või vähem kaunistatud

1 Psychology and Pastoral Work by Eric S. Waterhouse, religioonifilosoofia professor Londoni Ülikoolis. University of
London Press, Ltd. Hodder and Stoughton, Ltd. 1939.
2 Kuigi emad ja isad on teinud mulle ägedaid etteheiteid siinesitatud radikaalsete vaadete tõttu aedikute suhtes, ei saanud ma
siiski oma otsust uues väljaandes pehmendada. Isegi ühe noore arstist isa nõudmine ei pannud mind seda muutma.
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maitsetult riidest lillede või metallist kellukestega. Taga on vöö külge vasakule või paremale kinnitatud pikem
rihm, millest täiskasvanu juhib last ohjadega nagu hobust.

Mis kasu on sellest meetodist? Laste eest vastutavad inimesed ei tarvitse teedel, eriti aga linnatänavatel eriti
muretseda. Kui laps tormab muretult edasi, saab teda üksnes kerge tõmbega nagu koerakest tagasi hoida. Selline
kindlustatud jalutuskäik vabastab täiskasvanu igast kõnelusest lapsega. Peale selle pole suur inimene sunnitud
kummarduma alla lapse poole, et teda käest juhtida. Peale selle on kerge kanda kõiki oma pakke, ilma et laps
takistaks. On küllalt kui põimitakse ohjad ümber ühe sõrme. Pealegi võib käies omi mõtteid mõelda, võib end
näidata ja inimesi vaadelda, ei olda sunnitud oma tähelepanu lapsele suunama! Kogu aeg saadab rahustav
kindlustunne, et midagi ei või "juhtuda": laps ei saa kukkuda ega kaduma minna, talle ei saa peale sõita, kui
saatja ise rataste alla ei satu.

Iga "arukas" inimene peab tunnistama, et see laste-koerakeste ohjeldamine on üks väga "tark" leiutis, mida
peaks vaatlema lõbu ja heameelega!

Kes aga kordki on kogenud täie arusaamisega, mida tähendab üht olevust kättpidi juhtida, see mõistab
otsekohe, kuipalju laps (aga samapalju ka täiskasvanu) kaotab, kui teda juhitakse nagu loomakest mööda
tänavaid. Selles nähtub suur viga, mida teeb inimene, kui ta juhib last nööripidi ja kohtleb teda nagu loomakest,
mitte aga kui omasugust.

Neljajalgset olendit ei saa teisiti kindlalt juhtida kui nööri abil. Aga laps on teatud aja järel end oma
neljajalgsusest üles sirutanud ja ta tahab näidata, et on tõesti inimene. Ta võitleb ka selle eest, et ta seda olla
tohiks. Tema süda viib teda nüüd maailmale vastu ja tema käed on vabad. Aga käia lapsega ja võtta ta
käekõrvale, siis me tunneme, kuidas ta kogu oma soojuse ja usalduse meile vastu toob. Kui rändame lapsega
käsikäes läbi tänavate, siis võime ise kõike tajuda, mis last erutab. Õrna sõrmekese peen surve reedab rõõmu ja
valu, uudishimu ja eemaletõmbumist, armastust ja antipaatiat. On nii, peaksid mõlemad käed (lapse käsi ja seda
hoidev täiskasvanu oma) teineteisega imepärast ja intiimset hingedevaatlust. Sellest arusaamine annab väikesele
olevusele tuge, kaitset ja täielikku kindlust, täiskasvanule aga oma vastutuse õnnestavat tunnet. Vanemate laste
(õdede-vendade) juures on veel mõnikord näha, mis see tähendab, kui nad tohivad nooremat vennakest või õekest
kättpidi juhtida.

Aga "lasteohjad" lahutavad inimest inimesest, väikest täiskasvanust. See näib mõnele võib-olla tähtsusetu
olevat, kuid juhib väga mõjusalt tähelepanu oleviku sügavale sotsiaalsele probleemile: kuidas leiavad inimesed
üksteist?

Täpsuse tõttu olgu veel osutatud ühele harjumusele, mis esineb laste ringitalutamisel ja mis vajab
korrektsiooni.

Sageli nähakse lapsi, kes pole vanemad kui 2-aastased, istumas korvikeses, mis on kinnitatud ratta sadula
taha. Tähelepanekud näitavad, et väikesele kaassõitjale ei paku mingit lõbu niiviisi läbi maailma kihutada.
Täiskasvanu tähelepanu peab olema suunatud teele ja lapsega on iga tõeline side läbilõigatud. Noor
maailmakodanik tunneb end oma istmel mahajäetuna. Kui ta ette vaatab, on tal ees ema või isa võimas keha.
Väikese olendi liikumisvabadus on piiratud: ta võib üksnes pea kõrvale pöörata, mida mõned lapsed ka
lakkamatult teevad. Selles väljendub ühemõtteline igatsus haarata pilguga midagi muud kui kaitsja selga enda
ees. Tuulistel päevadel on need lapsed asetatud piinavasse lakkamatult puhuvasse õhuvoolu. Nad haaravad siis
mõlema käekesega lendlevate juuste järele ja pigistavad silmad kinni. Mida iganes laps ka tahaks, ta ei saa end
aidata. Hooldav isik ei kuule teda ja laps on tõugatud mahajäetuse tundesse. Temalt on võetud kaitse, mida ta neil
aastail nii väga vajab. Kui olukord seda tungivalt nõuab, et laps tuleb rattal kaasa võtta, siis peab ta asetatama
ratta etteossa, nagu mõned inimesed üsna mõistlikult teevad. Siis on ta kaitstud sõitja käsivartest, tal on vaba
vaade ja ta võib igal ajal leida lähedust täiskasvanuga.

VI.

Püstiseis, nagu juba öeldud, saavutatakse ainult siis, kui keha toestik, luusüsteem on õigesti ehitatud.
Inimese ainevahetus töötab selleks, et tähtsaid aineid - kaltsiumi ja fosforit veres õieti jaotada, et siis sobival
viisil teenida luude ehitamist. Seda protsessi ei osata küllalt peenelt kujutleda, kuidas lapse skeletis tekib
luukepike luukepikese kõrvale, laguneb ja jälle tugevamaks muutub. Kõikidesse nendesse ainetesse tungib
kujundavalt inimese individuaalne tahtejõud ja sellele vastavalt moodustub keha. Selle töö täpsuse ja peenuse
juures on igaühele selge, kui sobimatu on last selles loomuliku arengu protsessis segada või ebaõigesti
mõjustada. Tuleks takistada iga kiirendamist, kui see just vajalik pole haiguse vältimiseks. Kahjuks on kõik
tänapäeva püüdlused suunatud sellele, et kasvamise kiirust suurendada1. Seda näitab kõikjal läbiviidav rahhiidi

1 Iseloomulikud on sel eesmärgil uuema aja katsed. Nii kirjeldas üks füsioloogia professor huvitavat eksperimenti: ta püüdis
toita rotte eriliselt valmistatud maksapulbriga ja leidis, et need muutuvad tugevamaks ja raskemaks kui kontrollrühma omad.
Tulemustest vaimustatult pöördub ta katsetega rottidelt 2-3-aastaste laste juurde. Ta valib 75 lasteaialast, need on selgelt
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profülaktika, võitlus haiguse vastu, mis selletagi moodsa hügieeni abil on tõkestatud, nagu juba öeldud. Nii
imepärane kui ka oli teatava protsessi mõistmiseks nn vitamiinide avastamine üheltpoolt, nii laastavalt mõjus
teiseltpoolt jälle nende ainete rakendamine. Tuntud vitamiin D - mida tänapäeval vitamiinide veteraniks võib
pidada - omab teatavat kindlat mõju vere kaltsiumi- ja fosforisisaldusele. Seda D-vitamiini kogutakse ja
säilitatakse ülekaalukalt maksas1, kuid teataval määral ka nahas, põrnas, ajus ja luudes. Kogutud vitamiin
vabaneb aeglaselt sellest organist ja mõjub kehas teataval määral kaltsiumi ja fosfori kinnipidajana. Nagu juba
varem osutatud, on tänapäeval vaade, et puhas emapiim sisaldab imepärasel viisil kõik vajaliku imiku toitmiseks.
Ameerika toitlustusspetsialistid tegid kindlaks, et nii emapiim kui lehmapiim sisaldavad umbes 3 kuni 40 ühikut
D-vitamiini 2 pindi kohta2. Nüüd aga esineb arvamust, et seda pole küllalt palju ja peaks piima - vähemalt
lehmapiima D-vitamiiniga rikastama. Ja kogu Ameerika tugevdabki imikutoiduks nii rohkesti kasutatavat
kuivpiima 400 vitamiiniühikuga 2 pindi kohta. See on vähemalt kümme korda nii palju, kui sisaldab loomulik
emapiim (ja ka lehmapiim). Kunstlikult toidetud laps saab niisiis - vähemalt Ameerikas - rohkem D-vitamiini
sisaldavat piima kui rinnalaps. Kui mõelda veel, et teelusikatäis kalamaksaõli sisaldab 600-900 ühikut D-
vitamiini ja et igale imikunõuandlasse tulnud emale vähemalt Inglismaal soovitatakse tungivalt kasutada
kalamaksaõli ja antakse talle seda tasuta, siis on eelnenust täiesti selge, et kõik väikesed lapsed, kas nad seda
vajavad või mitte, saavad pealesunnitult D-vitamiini. Mida see aga tähendab? Imik saab täiesti meelevaldselt
antuna ühte ainet, mis - teaduslikult tõestatult - mõjub organismis tugevasti kaltsiumi ja fosfori tagasihoidjana.
Seetõttu ehitatakse näiteks luustik juba õrnas eas hoopis teisiti üles, kui see õieti sobiks sellele individuaalsele
inimolendile. See moodustab luid eelkõige tugevamalt, materiaalsemalt, seega vähem peenelt. Jaa, on isegi
täpselt tõestatud, et imikud, kes saavad rohkem kui miinimumi tingimata vajalikku D-vitamiini, kasvavad
tugevamini kui keskmised lapsed. Sellel on kahtlemata oma tagasimõju kogu organisatsioonile, mis ainult
rohkem ei kasva, vaid ka tihedamaks peab muutuma. Igatahes usutakse saavat sel viisil suurt kasu, et peaaegu
ükski laps enam rahhiiti ei haigestu. Kuid saab ka vahetult selgeks, et sel viisil rohmakaks tehtud keha muutub
hingelisele ja vaimsele vähem läbitavaks. Sellise D-vitamiiniga ületoitmise juures õpivad lapsed ka rutem seisma
ja käima. Kui palju varem nad aga ka elu lõpul vananevad ja sklerootiliseks muutuvad, seda vaevalt arvestatakse.
Sellega ei ole sugugi väidetud, et inimesed varem sureksid, kuid nad kalgistuvad kergemini, raugastuvad
enneaegselt ja langevad tugevamini ohvriks maaraskusele.

Et iga bioloogiliselt vähem koolitatud inimese arusaamatust ennetada, olgu selgesti rõhutatud, et see, mis
ladestub vanade inimeste soontes, ei ole muidugi mõista imikueas tagasihoitud lubi, vaid keha kaotab kiirendatud
arengu tõttu erinevates organites selle peene elulisuse. Organismi sellisel viisil jämendatud ülesehitus viib
kiiremale vananemisele hilisematel eluaastatel.

 Olgu veel lisatud, et võidakse kergesti väita: öeldu kohta puudub tõestus. Kas peab aga ootama
eksperimenti, kui ometi asi harilikust arutelust selgub? Rudolf Steiner pööras juba ammu tähelepanu sellele,
kuidas vägivaldne püüe last rutem seisma ja käima mõjutada toob tagajärjena elu lõpu eel enneaegse skleroosi
või reuma.

Kalduvus saavutada lapse arengu kiirenemine, avaldub ka nn imikuvõimlemise kasutamises, mida
tänapäeval rohkem kui kunagi varem propageeritakse. Enne esimest poolaastat alustatud varane võimlemine on
absoluutselt taunitav, sest sellega teostatakse lapse keha lihastiku palju kiirem funktsioneerimine ja valitsemine
vägivaldselt. Nagu sageli tänapäeval, ülistatakse siin just vastupidist sellele, mis lapse arengule kohane oleks.
Sest tegelikult ei peaks üksnes imikuvõimlemisest loobuma, vaid peaks isegi jälgima, et laps liiga vara ja liiga
kaua ei siputaks. Ta peaks ju alati olema ümbritsetud ühtlase soojuse ja rahu atmosfäärist. Siis kujuneb organism
häirimatult välja. Kui seda esimesel kolmel-neljal kuul kindlalt ei arvestata, kui sel ajal lastakse last liiga kaua
päevas end vabalt liigutada, siis on sellel oma kindlad tagajärjed. Need avalduvad eelkõige hingeliselt alles
hilisematel aastatel. Hing jääb liiga vähe seotuks kaitsva füüsilise organismiga ja tungib liigselt väljapoole. Nüüd
on tema (hing) see, kes "siputab" ja põhjustab inimese pealiskaudsuse ja hajameelsuse. Seda võib ära hoida
kandepadi, mida küll hirmus vanamoeliseks peetakse. Ometi pidurdab see jäsemete liigset liikumist, eriti öösel.
Enesestmõistetavalt peab ka siin õiget mõõtu pidama: kui lapsed ei saa end liiga kaua vabalt liigutada, kaotavad

terved poisid ja tüdrukud. Ta eksperimenteerib täpselt samuti, nagu oli teinud rottidega. Osa lapsi sai iga päev 1-2 g
maksapulbrit šokolaadis, teine osa lapsi sai šokolaadi ilma pulbrita. Eksperiment kestis 13 nädalat, mille kestel mõõdeti ja
kaaluti lapsi täpselt. Ja tulemus? Maksaga toidetud lapsed olid keskmiselt 0,55 cm suuremad ja 285 g raskemad kui nn
kontrolllapsed. (Effect of Liver Supplement on Growth of Children, von John Yudkin, Prof. of Physiology, King's College of
Household and Social Science, University of London. Brit. Med. Journal, 28.06.1952). Ükski inimene ei küsinud selle järele,
kas neil on õigust teha lapsi suuremaks ja raskemaks, kui see nende loomusele vastab. Katselapsed olid ju kõik terved. Kas
tulevikus hakatakse kõiki lapsi riigi poolt varustama mitte üksnes piimapulbri, kalamaksaõli, konserveeritud apelsinimahlaga,
vaid ka "maksašokolaadiga"?
1 Sellest ka maksaõli rakendamine D-vitamiini puudumise korral.
2 Umbes 1,136 liitrit.
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nad oma kudede õige elastsuse ja muutuvad liiga kohmakaks. Pidurdused võivad ulatuda kuni kõne valdkonda.
Tekib sisemine tõkestus nagu astma või kogeluse puhul.

Silmapilgul, kus laps on võimeline oma tahet kehasse nii tooma, et tekib liigutus, hakkab ta täiesti iseenesest
seda liigutust harjutama. Näiteks püüab ta kaua ikka ja jälle oma peakest tõsta, kuni ta lõpuks väsinult lakkab.
Millal väsimus saabub, seda teab laps ise kõige paremini ja keegi ei tohi väljastpoolt sellesse sekkuda ega
spetsiaalseid harjutusi teha, et näiteks lülisammast tugevdada või jalalihaseid jõulisemaks muuta. Tänapäeval on
liiga tavaliseks muutunud näha ainult suhtelist erinevust üsna väikese lapse ja noore inimese, ütleme alates 14-
aastasest, või koguni täiskasvanu vahel. Mis teeb head täiskasvanule ja noorukile, näiteks lihasejõu harjutamine
kindlal ja arukal viisil, see arvatakse kasulik olevat ka väikelapsele. Sellise järelduse kaudu jõutakse ka lapseliku
kõvastumise hukatusliku kiitmiseni, mis on täiesti taunitav. Väikeseid lapsi peab mitte ainult pärast sündi, vaid
ka kaua aega pärast seda hoidma nii soojana kui võimalik. Tuleb eitada kõiki külmi pesemisi, mida sageli
loodusravis kiidetakse. Selline külm šokk rebib teadvuse liiga intensiivselt kehasse ja lastel tekib sel viisil teatav
organismi jäikuse oht.

Peale selle võidakse olla täiesti veendunud selles, et lapsele talutavate soojusvahekordade tõeliselt range
jälgimine võiks talvel lõputu hulga nn külmetusi vältida. Kasvav inimene vajab veel väga kaua aega õiget välist
soojuskaitset, et aegamisi endale sobivat keha üles ehitada. Kui hukatuslikud on lastele külmad magamistoad
talvel, eriti Läänemaades! Ehkki seal ägab ja oigab suur ja väike külmetushaiguste all, pole lähimad põhjused
siiski mitte väljastpoolt pärit. Kalamaksaõli, segavitamiinid, vaktsiinid - kõik see kutsutakse kaitseks kohale
(enamasti mitte väga edukalt), kuna tõenäoliselt õige kütmine ja soe rõivastus koos tervisliku toitumisega
tähendaks parimat abi.

VII.

Kehas tegutseva tahte väljendus on ka esimeste hammaste lõikumine. See on samuti kooskõlas
püstitõusmisjõuga. Üldiselt on aeg, mil laps saab hambad, vastav kiirusele, millega ta õpib end püsti ajama.
Võidakse märkida, et need lapsed, kes vara käia oskavad, saavad vara ka oma hambad. Et panna liikuma üles ja
alla kõige kõvemat ainet inimeses, hambaid, peab toimima organismis mõjuva tahte väga suur pingutus. Moodsad
autorid armastavad välja naerda suuri raskusi, mis võivad esineda hammastumise ajal. Ja ometi on praktikud ja
paljud emad kindlad, et esimene hammastumine kujutab väikelapse elus kriitilist perioodi. Nad on halvas
meeleolus, ei taha süüa, magavad rahutult või vähe. Nad kalduvad just siis sooltehaigustele ja neil on kerge
palavik. Jõu kontsentreerumine hammaste lõikumisele nõrgendab keha teisi valdkondi. On täiesti mõistetav
orgaanilise tahtepingutuse suurenemine isegi kuni krampide tekkimiseni. Elatagu sisse näiteks lapse tugevasse
tahteelusse, mis veidi aega hiljem avaldub välises tegutsemises, siis õpitakse mõistma ka rahutust hammastumise
ajal. Mõni laps, kes juba käia oskab, seega juba teise eluaastasse kuulub, väljendab ohjeldamatut tahet, kui ta
midagi saada või teha tahab. Kui ta kavatseb teatavat kindlat teed pidi ukseni minna, siis püüab ta kõigi
vahenditega ikka ja jälle oma eesmärki saavutada. Osutub aga takistus lõpuks siiski liiga suureks - näiteks teda
takistava täiskasvanu näol - siis satuvad mõned lapsed vihahoogu, nad trambivad, viskuvad maha ja karjuvad.
Temas mõjuvad - nii peaks seda endale kujutlema elu selliste protsesside puhul - nüüd teatavad jõud sisemiselt
orgaaniliselt. Niisamuti töötab tahe intensiivselt hammaste esiletulemisel. Kui see töö on liiga raske ja tahtetõuge
ei suuda eesmärgile jõuda (nagu hiljem laste juures, kui neid takistatakse tolle ukse juurde minemast), siis võtab
kogu keha võitlusest osa: tahe muutuks justkui pimedaks ja raevukaks. Ta käitub hammastumise ajal sisemis-
orgaaniliselt samuti kui see takistust kohtava lapse puhul hiljem avaldub väljapoole. Selle tahte kuhjumine, mis
väljapääsu ei leia, viib krampideni. Lihaste krambid ja tõmblused ei tähenda lõppude lõpuks muud kui
kontrollimata tahteelu teatavas organis. Käesoleval juhul asub see erinevates lihastes.

Sellega seoses on vaja mainida, et ka teised varase lapseea krambid on samal viisil seletatavad kui
"hammastumiskrambid". Sellega on mõeldud neid hooge, kui lapsed äkki kannatavad üle kogu keha esinevate
tõmbluste all (nn kroonilised tõmblused). Nad kaotavad teadvuse ja kui see seisund pikemat aega kestab, võib see
lapsele ohtlikuks muutuda. Väga sageli on nende hoogude põhjuseks toitumishäire, sama, mis on seotud ka
rahhiidi tekkimisega. Veres on enamasti puudu kaltsiumist.

Millega on sellistel juhtudel tegemist? Inimliku olevuse tahteosa püüab oma füüsilist eluaset välja ehitada.
Teatava aine puudumise tõttu, olgu vale toitumise, erilise organinõrkuse või näärmehaiguste tagajärjel ei suuda
tahe organismi enam korrapäraselt ja harmooniliselt läbida. See tahte tõkestumine viib lastekrampide
tekkimisele. Nende põhjuseks on samad raskused, mis põhjustavad haigusliku seisundi hammastumise ajal.
Erinevus on üksnes raskusastmes, kuid vahe kaob niipea, kui hammastumist saadavad tõelised krambihood.

Tahte tegevusse rakendumine on alati seotud soojuse kasvuga. Töötav lihas on rohkem verest läbistatud ja
soojem kui puhkav. Ka hammastumiskrampide puhul viib tahtetõkestus sisemisele soojuse kogunemisele.
Seepärast leitakse hammastumise kestel sageli põletiku tunnuseid, nagu palaviku esinemine, punetav ja paistetav
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hambaige. Kui puudub väljapääs, õige ventiil, siis järgneb kramp. Seepärast on krampide esinemisel kõige
sobivamaks toiminguks soe vann, naha harjamine või hõõrumine sinepijahuga. Sel viisil saavutatakse tõeline
"ärajuhtimine naha kaudu". Soojendatakse perifeeriat ja kergendatakse sellega tsentrumi seisundit. Raskematel
juhtudel võib tekkida vajadus soojusorganismi narkootiliste vahenditega vabastada. Sellise raviprotseduuriga
surutakse tahe lihtsalt vägivaldselt tabatud organist välja. Tõmblused lakkavad ja tegevusse asub jälle õige
soojusregulatsioon. Loomulikult on see sügavalehaarav sekkumine, mida tohib ainult hädaohu korral rakendada.

VIII.

Pole võimalik rääkida varase lapseea hügieenist, puudutamata vaktsineerimise probleemi. Tänapäevane
ametlik seisukoht läheneb sellele, et kõik lapsed tuleb 3 ja 6 kuu vahel pookida rõugete vastu ja teise poolaasta
jooksul immuniseerida difteeria ja läkaköha vastu. Siia lisandub veel tuberkuloosivastase vaktsineerimise
võimalus, nagu see Prantsusmaalt lähtunult tänapäeval paljudes maades toimub: sellele alluvad, vähemalt senini,
ainult oma ümbruse tõttu otseselt ohustatud väikesed lapsed. Järgnev arutlus pole diskussioon vaktsineerimise ja
immuniseerimise poolt ega vastu, vaid kujutatakse lühidalt kirjeldatud arusaamade vaimus, mis sünnib lapsega,
kui ta läbib sellise profülaktilise kohtlemise.

Võetagu näiteks kuuekuuline imik, keda vaktsineeritakse rõugete vastu. Seni on ta püüdnud oma tahtega
füüsilist organismi aeglaselt üles ehitada. Lapsele pakutud toiduained on seedimise abil oma algiseloomu
kaotanud ega mõju enam kehas häirivalt. Substantsi omaaine hävitamine põhjustab koguni eriliselt
ülesehitusimpulssi. See tähendab, et näärmetegevusel, mis lagundab seedimise ajal toiduaineid, on ainult üks
eesmärk: võimaldada lapseliku keha kujundamist. Lapse tahteolemus võib tegevusse astuda alles siis, kui kõik
võõrapärane on hävitatud. Ainult nii saab keha kujuneda sammhaaval inimese enda individuaalsete jõudude abil,
isegi kui ta pidevalt ajendiks lt toitu vajab.

Näiteks on laps juba suuteline lagundama piimavalku. Seedenäärmete funktsioon annab tahtele esimese
tõuke kehasse tungimiseks, sest seal on koht tema jaoks loodud. Niipea kui võõras aine on lahustatud, võib
individuaalne uus keha otsekohe ülesehitusse rakenduda. Lühidalt öeldud: võõra valkaine lammutamisel
seedetraktis ärkab otsekohe võime inimesele iseloomulikku valku moodustada. Väike laps vajab teatavat aega, et
ta võiks seda õigesti teha. Kõige kergemini läheb see tal - nagu juba öeldud - emapiimaga. Selle võõra, mis aga
ise on lähedalt sugulane, lagundamine nõuab kõige vähem pingutusi. Seetõttu saab lapse õrna jõudu just
emapiima abil kõige rohkem säästa: ta suudab võõra valgu selle vormiga kõige paremini hakkama saada. Võib-
olla saab just sellest seisukohast vaadelduna mõistetavaks, miks emapiim on lapsele kõige ideaalsem toit. Selle
läbi ei aeglustu ega kiirene ebaloomulikult lapse ainevahetusliku külje areng. Lapsele on võimaldatud organite
harmooniline ülesehitamine. Kõike seda peab enne teadma, kui selgitada, millised protsessid tulevad vaatlusele
vaktsineerimise puhul.

Rõuge-vaktsineerimiseks viiakse inimlikku organismi nn vasika lümfi: see ei ole midagi muud kui loomale
tekitatud rõugete villi sisu nõrgendatud kujul. Vaktsineeritud naha kaudu tungib midagi loomas tekkinud
rõugemürgist inimesse. Seeläbi tekib lapselikus organismis teatav reaktsioon, mida tuleb vaadelda kui erakordset
tugevat sisemist tahtetõuget. Väljast sissetunginud võõras teeb keha kerges vormis haigeks. Selle väline tunnus
on tekkiv vaktsineerimisvill. Aga see pingutus, mida nõuab villi esilekutsumine, tekitab vaktsineeritu veres
aastateks teatava kaitsevõrgu hilisema rõugenakkuse vastu. Kuigi seda kaitsevõrku tuleb võtta pildina, mis
arusaamist kergendab, on sellega ometi mõeldud jõudu, mis tekitati inimese veres ja mida seal enne ei olnud.
Selle jõu allikas on kahekordne: esiteks loomalt, kes vaktsiiniainet andis, ja teiseks inimliku organismi
tahteimpulsilt, mis pidi sissetooduga toime tulema. Lapse pideva ja harmoonilise arengu seisukohalt on mõlemad
kehas mõjuvad komponendid vaadeldavad sügavale haarava häirena.

Kui vaatleme sisemist tahtetõuget, millega laps reageerib lümfi vastu, siis on üsna selge, et see ei asu
loomuliku kasvamise teel. Paljudel haigustel, nn lastehaigustel on oma kindel aeg, mis on arengus põhjendatud.
Vaktsineerimishaigus - kui sellist väljendust kasutada - on esile kutsutud täiesti meelevaldselt ja sunnib last
pingutustele, mida ta esialgu tegema ei peaks. See, mis toimub, on niisiis inimesele arenguvõõras.

Teiseltpoolt istutatakse vaktsineerimisega kehasse ainet, mille loomulikku iseloomu ei saa kõrvaldada nagu
toidu puhul. Vaktsineerimisel on välditud hariliku seedimise tee, mille abil kõik liigvõõras hävitatakse, verre
satub aine, mis loomult sinna ei kuulu. Võib-olla väidetakse vastu, et seda ainet on liiga vähe, kuid see ei ole
mingi põhjendus. Sellel vähesel on siiski küllalt jõudu selleks, et teatavail tingimustel takistada nii võimast
haigust nagu rõuged. Peale selle näitab meditsiiniteadus, et sageli on piiratud hulgal väga võimas mõju. See ei
nähtu ainult homöopaatilises meditsiinis, kus kasutatakse kõrge lahjendusega medikamente, vaid ka nende
ainetega nagu vitamiinid, fermendid ja hormoonid. Neil on piiratud ainehulga juures suur mõju.

Ilma, et midagi vaktsineerimise mõju vastu rõugete ennetamisel öelda, olgu järgnevalt osutatud sellele, mida
selline ennetav ravi inimkonnale tähendab. Vaktsineerimiseeskirjade levikuga enamikesse maadesse on
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vaktsineerimise tagajärgedest puudutatud juba inimkond kui tervik. Tuleb võib-olla siiski rõhutada, et tagajärjed
avalduvad seda tugevamini, mida nooremas eas on lapsi vaktsineeritud. Sest mõlemad, nii organismi liiga varane
reaktsioon kui ka loomse lümfi kasutamine "kaitsevõrgu" moodustamisel, nõrgendavad lapses spetsiifiliselt
inimlikku. Kõik vaktsiini saamisel arvesse tulevad loomad kannavad oma organismis midagi palju jämedamat ja
kõvastumisele kalduvat, kui see on omane inimesele. Inimese kõvastumine toimub siiski ainult aeglaselt alates
lapsepõlveaastatest täiskasvanueani. Rudolf Steineri esitatud vaimuteaduslikus arenguloos liituvad sellised
loodustõsiasjad täiesti loogiliselt, sest selle vaate järgi on loomad, võrreldes inimesega, liiga kiiresti sisenenud
Maa evolutsiooni. Nad ei suutnud n-ö küllalt kaua oodata, et end füüsiliselt täiesti välja kujundada. Seepärast
toimub ka tänapäeval nende areng kiiremini, kuid nad on ühekülgselt kujundatud ja kõvastunud. Lähemalt selle
kohta võib leida Rudolf Steineri raamatus "Die Geheimwissenschaft im Umriss" ("Salateadus üldjoontes").

Inimene kaotab niisiis vaktsineerimise läbi midagi oma erilisest olemusest, mis peab end aegamisi arendama
välja vaimsest. Vahelesegamise tõttu muutuvad lapse organid veidi jämedamaks ja täiskasvanu kaldub seetõttu
palju materialistlikumatele vaadetele, kui oleks juhtunud ilma selle loomse aine vaktsineerimiseta. See veidi pikk
ja kaugeleminev arutlus teeb meile võib-olla arusaadavamaks, miks Rudolf Steiner sellele osutas, et inimkonna
ikka enam laienev kalduvus materialistlikule maailmavaatele on kooskõlas rõugevaktsineerimisega. Seega
läheneb materialism kui maailmavaade üsna tugevasti tõelisele haigusele.

Mis eelnevalt on öeldud rõugevaktsineerimise kohta, sellel on tõenäoliselt oma kehtivus ka kõigi teiste
vaktsineerimisliikide kohta, mille puhul inimese kehasse viiakse ainet, mis on võetud selleks ettevalmistatud
loomade verest või lümfist. Erinevus on ainult immuniseerimise vormides, kui nõrgestatud ärritaja või selle
tekitatud mürk kehasse viiakse. Nendel juhtudel, kui vaheastmena pole kasutatud ühtegi kõrgemat looma, on
peaoht õigele arengule selles, et teatud ajal peab lapses toimuma protsess, mis pole tingitud orgaaniliselt
seestpoolt, vaid on peale sunnitud väljastpoolt Et selline väide pole puhtteoreetiline, vaid ka praktikas õigustatud,
seda võib õppida uusima aja kogemustest. On nimelt näidatud, et lapsed, keda immuniseeriti difteeria1 või
kombineeritult difteeria ja läkaköha vastu, haigestusid üks kuu pärast süstimist lastehalvatusse (poliomyelitis).
Vaieldamatult tehti kindlaks teha, et alati just vaktsineeritud jäset (kätt või jalga) tabas halvatus. Sellised
juhtumid tõestavad küll üsna selgesti, et immuniseerimine kutsub organismis igal juhul esile tugeva sisemise
reaktsiooni. See võib isegi nii äge olla, et mingi teine uinuv haigus (praegusel ajal lastehalvatus) aktiviseerub.
Hiliskahjustusi, mis esialgu ei avaldu, ei arvestata tänapäeval veel üldse. See aga ei tähenda kaugeltki, et neid ei
esine.

IX.

Plahvatuslik jõud, millega tahe nii sageli väikelapse tegevuses avaldub, nõuab tähelepanu suunamist ajale,
mil laps oma sisemisest ja välisest toimekusest puhkab. Pole liigne osutada sellele, kui vajalik on lastele
puhkamiseks pikkade pauside pakkumine. Et imik nii kaua magama peab, kui ta ainult magada tahab, seda on
juba öeldud. Kuid ka pärast esimest poolaastat on ülimalt tähtis lapsele palju rahu võimaldada. Tuleb lapsest
endast välja lugeda, millal ta on nii väsinud, et peab magama. Enne kui ta käia oskab, uinub ta enamasti
iseenesest, niipea kui ta küllalt kaua on ärkvel olnud. Siis ei tohi teda lihtsalt segada.

Raskemaks muutub olukord, niipea kui lapsed hakkavad käima. Mõned emad näevad oma uhkust selles, et
suudavad lapsi võimalikult vara käima panna ja ergutavad neid ikka ja jälle sellele tegevusele. Nad asetavad
väikeses olevuse jalgadele ammu enne, kui nad on selleks küpsed. See kahjustab last, nagu juba varem öeldud.
Igal juhul peab hoiduma tahtmisest sundida last olema püstiasendis. Esmajoones võivad selle sundiva
vahelesegamise tagajärjeks olla kõverad jalad, nõrgad luud, lampjalad ja lülisamba kõverused. Tähtsamad ja
mõtlemapanevamad on aga hiljem avalduvad (tagajärje)haigused, mis tekivad vanaduses reumaatiliste ja
sklerootiliste haigustena. Sellest oli juba eelnevalt juttu.

Teine oht seisneb selles, et ema laseb last liiga kaua ringi kihutada, märkamata, millal on küllalt. Tuleb
järelikult väikest tüdrukukest või poisikest mõistma õppida. Ta kihutab, näiteks, oma aias ringi või teeb seda toas
ümber laua. Tahe peab tegevusse rakenduma. Kuid lapsel ei ole sel esimesel eluperioodil sageli sugugi jõudu
seda lahtilastud tahet ohjeldada. Ta ei suuda lakata. Teda mõistev ema või täiskasvanu peaks otsekohe ära
tundma, millal on vaja vahele segada. Niipea, kui ta märkab, et laps üksnes sellepärast edasi kihutab või trambib,

1 "Weleda-Nachrichten" 1954. a kevad, nr 64, Arlesheim (Schweiz) kirjutab muuhulgas: Difteeria kaitsesüstimise kohta teatab
Societe Nationale de Medicine de Lyon: ajavahemikul 1946 kuni 1951 on difteeriajuhtumite arv Lääne-Saksamaal langenud
153 335-lt 27 157-le, st 82%, kuigi mingeid süstemaatilisi difteeria kaitsesüstimise aktsioone pole läbi viidud. Vastavad arvud
sama perioodi kohta 19 teise Euroopa maa kohta, kus toimus vaktsineerimine, on 140 493-lt 34 573-le, st vähenemist 75%.
Difteeria vähenemine ei saa niisiis süstemaatilise kaitsepookimise tagajärg olla. Seda teatatakse ka Jaapanist, kus
difteeriajuhtude arv 94 274-lt 1944. a.-l langes 16 198-le 1952.a, kuigi ka seal mingeid süstemaatilisi kaitsesüstimisi pole läbi
viidud."
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et ta on lihtsalt liiga väsinud lakkamiseks, peab pakkuma abi lõpetamiseks. Kuidas seda teha, see jäägu otsustada
vastavalt silmapilgule, kuid igal juhul peab see toimuma õrnalt, mitte aga järsult, toetudes lapse situatsioonile.
Kui leitakse õige aeg, siis ei ole üldse raske last rahustada. Kui aga sobiv hetk on mööda lastud, siis ei lähe see
enamasti ilma pisarateta.

Vastupidine oht lapsele tekib alalises "kasvatatud-olekus". Kuidas ta ennast iganes ka liigutaks või
tegutseks, ikka hoitakse teda tagasi. Ta ei tohi näiteks minna kööki ega trepikotta ega aeda peenarde juurde. Ikka
ja jälle öeldakse talle, mida ta teha ei tohi. See meetod teeb lapse väga rabelevaks, kuid ikkagi jääb tal puudu
vajalikust väsimusest, mis on nõutav terve une jaoks. Üldiselt võib küll õige olla, et laps veel kaua pärast seda,
kui ta käia oskab, peab ennelõunal 1,5 tundi puhkama ja võimalusel magama. Pärast magamist sööb ta siis lõunat.
Kuid ta vajab teatavat aega, enne kui ta on täiesti ärkvel. Niikaua kui ta uniselt ringi käib, peab söögiga ootama,
muidu tekivad kergesti raskused. Lühikese puhkepausi võib isegi veel lõuna ja õhtu vahele seada, niipea kui
ilmuvad väsimuse märgid. Sellise korralduse juures märgatakse, et öörahu on palju parem. Lapsed, kes pole
üleväsinud, uinuvad üldjuhul rahulikumalt. Suurt abi puhkamaminekuks annab lihtne palve, õhtulaul, või
suurema lapse puhul - jutustatud muinasjutt. Pühalikkus, mis peitub tõelises lapseunes, peaks oma paistust
saatma uinumise eelsesse meeleolusse. Sellise reeglipärase vahelduse juures, kui tahe mõjub väljapoole ärkvel
olles ja valitseb sisemises  ülesehituses une kestel, võib laps edeneda. See tähendab, et ta suudab oma organeid
kujundada tahte tõelisteks instrumentideks. Laps vormib siis oma keha nii, nagu ta selle endale algselt oli
valinud.

Kuues peatükk

MEELTEVÄRAV

I.

Inimese tahe algab sisemusest ja vallutab endale järk-järgult kogu keha, kus ta sisemusest ikka tugevamini ja
tugevamini tungib väljapoole. Näiteks kerkib sügavalt kehasisemusest tung toidu järele, see liigub täie jõuga läbi
lihasesüsteemi, muudab rahutuks lapse jäsemed, kuni tahe n-ö keha välispinnale jõuab. Suu läheb avali,
lõualihased hakkavad liikuma, suu ringlihased tõmbuvad pingule, kuni lõpuks võib rinnas või pudelis leiduvat
piima juua. Sellega algab teine värav, mis avaneb meeltele. See avab tee vastupidises suunas - väljast sissepoole.
Maitsmismeele abil saab kõige varem jälgida, kuidas meeltetee kulgeb perifeeriast sügavale lapse organite
sisemusse. See seob endaga kogu substantsi, mida talle väljastpoolt pakutakse. Ka siin nähtub selgesti, kuidas
meeltemaailm ja tahtemaailm veel tihedalt kokku puutuvad. Nimelt kui täiskasvanu erapooletult vaatleb imevat
beebit, siis märkab ta otsekui kahte voolu, mis läbivad õrna keha. Üks voolus avaldub suures pinges, mis tuleneb
seestpoolt üleskerkivast tahteimpulsist toitu saada; teine vool avaldub maitsmisele järgnevas lõdvestuses, mis
samuti saab nähtavaks. Mida suurem on nälg, seda kiiremini järgneb pingutus pingutusele ja lõdvestus
lõdvestusele. Alles kui saabub küllastumine, kui tung toidu järele on vaigistatud ja maitsmislõbu rahuldatud,
saabub rahu.

Maitsmismeele juures, mis on teatud suhtes veel jäme meel, võib tunnetada midagi meeltele iseloomulikku.
Siin leiab aset tihe kontakt sissevoolava piima ja maitsmisorgani vahel. Välismaailm tungib kogu intensiivsusega
inimese sisemisse maailma. See, mis maitsmise juures kergesti nähtavaks muutub, toimub palju peenemal viisil
näiteks nägemise või kuulmise juures. Nii siseneb kuulmisel kõrva õhuvõnkumine, nägemisel siseneb silma
valguse ja pimeduse mäng. Kuigi sellele siin lühidalt ja lihtsalt osutatakse, ei tohi unustada, et kõik protsessid
toimuvad tegelikult väga komplitseeritult. Nii näiteks ei kohta kuulmisel kunagi tegelik õhuvõnkumine
kuulmisorgani sisemust, kuid need võnked kantakse peenel viisil organile üle. Siiski on see mingil viisil
välismaailm, mis sukeldub inimese sisemusse. See kehtib samuti nägemise kohta, kus silma lähevad ainult vari,
valgus ja mõlemast tekkinud värvid. Lapse jaoks on tähtis tõsiasi eelkõige selles, et maailm saabub inimesse
meelte kaudu väljastpoolt.

Üksikuid meeli käsitletakse veel järgnevates lõikudes.
Väike laps on tegevuses, et saavutada oma füüsilise keha valdamine, kuid nagu juba öeldud, saab ta seda

teha ainult sammhaaval. See keha aeglane vallutamine on ainult seetõttu võimalik, et lapse nähtamatu olemus ei
asu veel päris kindlalt kehas. Ta seob end ikka ja jälle üsna tugevasti välismaailmaga. Kui näiteks üheltpoolt
võiks öelda - vaadatuna ümbruse seisukohast - et meeleorganite kaudu ehitab maailm ennast inimesse sisse,
samuti võiks õige olla (aga ainult inimlikust seisukohast nähtuna), et me ulatume meeleorganite kaudu välja
maailma. 

Lapses on see seos välisega väga selgesti ja tugevasti väljendunud. Tarvitseb ainult jälgida, kuidas lapsed
asju uudistavad. Nad nagu kaotavad iseennast täielikult inimese, looma, sõitva rongi vaatamisse. Nad isegi

25



avavad suu, lasevad kõike endasse siseneda, mis väljastpoolt tuleb, nad otsekui lipsavad kogu oma olemusega
välisesse sündmusesse sisse. Rohkem kui kunagi hiljem on väikelapsed "üleni kõrv" või "üleni silm" ja oleks
õigustatud ka kõiki teisi meeli sellises astmestuses esitada. Sellest võib tunnetada, kui tähtis on eluliselt,
missugune välisilm end lapsele pakub. Üheltpoolt elab laps veel tugevasti väljaspool, teiseltpoolt pöördub ta aga
jälle täie jõuga tagasi iseendasse. Kui näiteks umbes 1-1,5 aastane laps vaatab koerakest, siis läheks ta nagu ise
üleni loomasse, neelab teda silmadega, et siis aegamööda jälle tee enda juurde leida. Tagasipöördumisel toob ta
organismi kaasa otsekui kingina selle, mis ta vaatlusel koges. Lapse silmadest võib mõlemat protsessi isegi
täpselt välja lugeda: väljaminekul avanevad laud, tagasitulekul sulguvad kiiresti. Laps, kes on parajasti täielikult
sukeldunud ümbrusesse, hoiab silmalaud kauem lahti kui täiskasvanu, kes ärkvelolekul peab oma silmalauge
minutis palju sagedamini pilgutama kui end väljapoole vaatlemisse ja vaatamisse ikka ja jälle kaotav laps.

II.

Pikkamisi ja õrnalt avanevad lapsel meeled. Miks? Sest välismaailma iga sissetungimine ja vastuvõtmine
põhjustab teatavat orgaanilist lagunemist ja ühes sellega väsimust. Kasvujõudude summutamine viib samaaegselt
organismi teatud laadi kujundamisele ja tihendamisele. See protsess toimub kogu elu, kuid eriti elavalt muidugi
lapseeas. Mõne elukutse puhul võib jälgida, kuidas teatavate meeleorganite pingutused kutsuvad esile kindlaid
näojoonte vorme. Meremehed ja kalurid, kelle silmad on enamasti suunatud intensiivselt kaugusesse, omandavad
üsna iseloomulikud näojooned, mis elukutseliste võidusõitjate juures võivad tugevneda karikatuurini. Või
kujundavad rajuilma ja tuule pidev puudutus meremeeste nahka. Nendel juhtudel on nahk kompimismeele
kandja, mis kujuneb iseloomulikuks mereatmosfääriga kokkupuutumisel. Vastupidi on pimedal, kelle
nägemismeel on täiesti väljalülitatud, näojoontes midagi väga pehmet, sageli üsna vormitut, samuti näivad tema
kahvatu nahk ja nõrk muskulatuur vähem väljaarenenud kui nägijatel. Kehaline õrnus on paljude pimedate juures
silmatorkav.

Laste õige arengu eest hoolitsetakse, kui meeltemaailma ei lasta tema peale liiga intensiivselt lahti.
Seepärast soovitatakse imikule algusajaks õrna valgust, pehmet täisvillast ihupesu, sooja tuba - lühidalt: kõik
liiga tugevad meelteärritajad tuleb välja lülitada.

Silmapaistvate inimeste, vahest ehk kirjanike ja luuletajate, kes võivad imeväärselt  varast iga meenutada,
teated osutavad sellele, kuidas välismaailm õige pikkamööda omandab lapse jaoks piirjooned. Ja see on selge, et
terav meeltemaailma sissetung esimesel eluajal mõjub halvavalt ja liiga vara vormivalt.

Väikesesse lapsesse õigeks suhtumiseks pole kasvatajale võib-olla üldse vaja niipalju üksikasjus nõu anda
kui soovitada tal teadvuses kanda järgmist mõtet: lapses töötavad kasvujõud samal määral nagu nad väljas
looduses mõjuvad. Ja need jõud on nagu kunstnikud, loojad. Seepärast on Rudolf Steiner ikka jälle osutanud
Goethe kuulsale ütlusele looduse kohta, sest seal on võrreldamatu hooga kirjeldatud suurt kunstnikku Loodust:
kuidas see vormib ja kujundab ja laseb muutuda. Ühes kohas ütleb Goethe: "Ta elab kärarikastes lastes, ja ema -
kus ta on? Ta on ainulaadne kunstnik: lihtsaimast ainest suurimate kontrastideni; ilma pingutuse varjuta suurima
täiuslikkuseni - kõige täpsemale kindlaksmääratusele, alati kaetuna millegi pehmega. Igal tema tööl on
ainulaadne olemus, iga tema ilming on omaette mõiste, ja ometi teeb kõik ühe välja." See, mis neis sõnades
väljendub, peaks kasvatajas omandama elava jõu, et väikest olendit tema kasvatamises kaitsta ja talle igal
momendil õiget abi osutada. Kui lastele pakutakse meelte kaudu seda, mis on suguluses kunstiseadustega, mille
järgi loodus moodustab näiteks südamelihaste kiud või luukildudest selgroo, siis tuleb väljastpoolt läbi
meeltevärava last abistav element harmooniliselt vastu loomulikule sisemisele ülesehitusjõule. Nii nagu õrnad
värvid, kergelt kontureeritud ühevärvilised loorid nõrgendavad nägemismeele jaoks tugevust, millega kogu
välismaailm näib koormatud olevat, nii rõõmustub kõrv inimhääle peenest kõlast. Väikese lapse kuulmisele ei ole
midagi kasulikumat kui lüüra tagasihoidlik heli, milles on midagi harfi kõlast, kuid pole nii võimas. Näiteks
kuulab laps esimestel elukuudel rõõmuga ema tasast laulu ja lüüramängu, kuid viiuli kõla on talle liiga võimas.
On lapsi, kes nimetatud vanuses vastavad reeglipäraselt kisaga samas toas mängitavale viiulile. Kõike ilusat ja
tagasihoidlikku, mida lapse meeltele pakutakse, võib korrata pikka aega. See ei muutu kunagi igavaks, samuti kui
sageli korratud tegevus ühesuguste kannidega. Rütm loob lapse kehale õige vormijõu, samuti nagu pidevalt
tagasipöörduv merevoog töötab kallast kujundades.

III.

Mis lapsele meelte kaudu osaks saab, tähendab lõpmatult palju tema heaoluks ja hädaks. Laps elab ju
korraga paljude meelte kaudu ümbritsevas maailmas. On kergesti märgatav, kuidas maitsmine, silmad, kõrvad
haaravad üle inimese enda väljapoole; kuidas ta näiteks tungib suhkru magususse, tõuseb taevasinasse, kuidas
teda kannavad vibreerivad viiulihelid. Kõik, mis väljaspool kogetakse, võetakse jälle kehasse tagasi; see töötab
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siis modelleerides kogu organismile. See värskendava magususe, rahuliku taevasina, mingi instrumendi sisemise
kõla läbielamine tähendab keha peenema organisatsiooni jaoks teistsugust ülesehitusjõudu kui kristallsuhkru igav
magusus, maitsetu kleidi surnud sinine või vile kriiskav heli. Nii muutub ümbrus kord lapse abistajaks, kord
kahjustajaks. 

Sügav sõltuvus selle vahel, mida laps näeb ja kuidas kujunevad tema kehalised organid, peaks meid tegema
tähelepanelikuks silmas pidama, kuidas lapsed meid endid näevad. Mõned naised, muidugi ka mehed,
hoolitsevad oma välimuse eest, kui nad lähevad välja tänavale või külla. Kui neid võiks aga näha kodus
momendil, kui nad seda ei oota, siis on mõnikord lausa hämmastav nende kodune rõivastus. Emad, kes väljas
esinevad kui täielikud daamid, käivad kodus lohakalt ringi vanas määrdunud kitlis, viltutallatud tuhvlites ja sassis
juustega. See on lapse jaoks väga halb, kui tal varasest east peale on oma kodus selline korratus silme ees, sest ta
peab oma matkimistungis samad harjumused omaks võtma, mis on emal või isal.

Väga tähtis on veel rea teiste meelte avastamine Rudolf Steineri poolt. Ta räägib meile palju peenemast ja
sügavamast tungimisest välismaailma. Kõigepealt räägib Steiner soojusmeelest, millel on lapsele suur tähtsus.
Selle meele abil muutub laps eriti vastuvõtlikuks kõige suhtes, mis talle soojusena vastu voolab; see toetab elu
temas. Aga inimlike väliste meelte avamine läheb veel palju edasi. On olemas kõnemeel. Sellega haarab laps
sõnakõla ja võngub sellega kaasa juba ammu enne, kui ta kõnet suudab mõista. Seepärast on lapse juuresolekul
hädavajalik puhas ja täiskõlaline kõne. (Üksikasjalikumalt tullakse selle juurde veel tagapool seoses kõnelema
õppimisega).

Edasi tuleb esile tõsta seda meelt, mille abil võetakse vastu mõtteid. Mõtete tajumise meeleks on Steiner
seda nimetanud. See on üksnes meie aja eelarvamus, et me mõtteid ainult osadena, n-ö analüüsides vastu võtame.
Kui jälgida elavaid kogemusi, siis võib kergesti märgata, et mõtteid, mida keegi väljendab, võib vahetult mõista.
Vastav meeleorgan võtab selle vastu nagu pildi või meloodia, mida me ka ju kõigepealt ei pea lahustama
üksikvormideks või helideks. Veel ammu enne kui laps mõtteid oma hinges mõistab, elab ta mõttetajumeele abil
juba ümbruse mõtetemaailmas. Samuti nagu silm elab juba ammu enne terve värvimaailma mitmekesisuses, kui
ta õpib piiritlema seda, mis liigendub aegamööda mööbliks, taevaks, aasaks ja puudeks.

Seepärast on lapse jaoks otsustavalt tähtis, milliste mõtetega inimesed tema ümbruses viibivad. Kui ümbrus
valetab, siis tunneb laps ka sellest aru saamata - mõttetajumeele abil kahjustavat mõttejõudu. Kui emal on laps
alati armastusega mõtetes, mida lapselik mõttetajumeel ebateadlikult kinni püüab, siis elustub laps rõõmsalt; see
muutub tema toiduks ja mõjub õnnistusrikkalt nagu riknemata piim, millest ta elab.

Tänapäeva ülitark inimene nõuab võib-olla tahtmatult: "Tõesta mulle seda!" Seda ei saa teha küll jämedal
viisil, kuid see on võimalik, kui läheneda mõnedele tõsiasjadele vaatlevalt ja järele mõeldes. On küllalt sageli
näha, kuidas emad oma väikeste lastega jalutavad. Mõne jaoks on see tegevus üksnes raske kohustus; aeglaselt ja
raskelt lasevad nad vankril veereda. Teised ei tunne ega mõtle peaaegu midagi erilist ja paljud lasevad mõtteid
vabalt ringi lennata. Nad on mingite koduste asjadega tegevuses, muretsevad mehe pärast, sissetulekute pärast
või on neil teised asjad peas. Vaadeldagu kord selliste laste silmi, kelle emad kõike pooleldi mehaaniliselt teevad,
kuigi näiliselt parima tahtmisega. Laste silmad muutuvad kurvaks ja kustuvad; juba poole aasta pärast võib neil
nende imeline sära olla kadunud. Pilgust räägib sügav pettumus.

Kui hoopis teisiti säravad tolle lapse silmad, kelle ümber on alati armurohkete mõtetega inimesed - siin ei
mõelda sentimentaalsust! Sellel on nii suur mõju, mida laps oma mõttemeelega tajub! Ja vastavalt sellele, mida ta
selle abil omandab, tunneb noor olend end kaitstuna ja hästi kindlana või mahajäetuna ja üksildasena. See
peegeldub, nagu öeldud, kõige kergemini vastu silmadest, kuid see nähtub ka kogu ilmest, isegi naha läikest või
tuhmusest.

Meelte hulka, mis võivad tungida sügavale välismaailma, kuulub ka too meel, millega on võimalik teise
inimese iseärasusi tajuda. Steiner nimetas seda minameeleks, selle kaudu mõistame vahetult teisi individuaalsusi
- mitte omaenese Mina, vaid teiste oma. Laps, ise küll veel kaugel igast minateadvusest, siseneb juba varakult
sügavale nende täiskasvanute individuaalsusesse, kes tema läheduses elavad. Ja ainult nii võime enam-vähem aru
saada, kuidas laps valib endale inimeste hulgast kindlaid sõpru. See valik on sageli täiesti erinev sellest, mida
vanemad ootavad või soovivad. Väike laps jääb äraostmatuks oma suhtumises teisesse isikusse. Seal ei ole veel
mingit mõju traditsioonil või klassil. Seevastu on lapse jaoks oluline, kas ta kohtab tarka, südamesooja inimest,
kes elust on õppinud, või kedagi pealiskaudset. Seepärast ripub laps erilise armastusega tõeliselt targa vanaema
või vanaisa küljes. Sest noorel lapsel ja vanal inimesel on sügav sugulus üksteisega, mis annab hea põhialuse
vastastikuseks arusaamiseks. Laps, kes küünitab meeleorganitega nii kaugele ümbritsevasse maailma ja aegamisi
õpib saadud kogemustega jälle oma kehasse tõmbuma, on teatud mõttes sarnane vanale inimesele. Ka see elab
juba rohkem väljas oma meelteringis - eriti kui on õigel viisil vananetud - ja võib aru saada, mida ta seal kohtab.
Mõistagi ei saa ta enam nii kergesti kui laps tagasi pöörduda oma kehasse, mis on muutunud rabedaks, aga ta on
võimeline targalt ja teadlikult haarama maailma, millest lapsuke alles ebateadlikult muljeid vastu võtab.
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IV.

Eelmainitud meeltele on Steiner kindlalt vastandanud teise meelterühma. Nende abil haarab inimene
aistingutega, mis õieti toimub tema kehas. Niinimetatud "elumeele" abil tajub inimene end kui füüsilist olevust
tervikuna. Mida sellega mõeldakse, on kõige kergemini mõistetav, kui kujutletakse end lamavat mere ääres liival
ja jäetakse end mõnusalt päikesest soojendatud õhu hooleks. Kuidas terve keha seejuures enesest sisemiselt
(mõnususeks - Behaglichkeit - nimetab seda Steiner) otsekui rõõmu tunneb - seda vahendab meile - "elumeel".

 See enese elumeelega tunnetamine nähtub ka lapses väga selgesti. Imik, kes on täieliku rahuldumiseni piima
saanud, pakub kujukat pilti olendist, kes nimetatud meelega ennast mõnusalt kehas läbi elab. Kui väga
takistatakse seda "mõnusust", kui lapsele õiget toitu ei anta! Sellisel juhul toimetab "elumeel" kätte üksnes
ebamugavustunde ja laps tunneb end nagu omaenese kehalikkusest tagasi tõrjutuna. Elumeele mõjust varases
lapseeas sõltub ka see, millises elutundes võib täiskasvanu ennast välja elada: kas tunneb ta end oma olemuse
põhjas rahulolevana ja hästi või reageerib ta kõigele alati rohkem kibestununa, sest midagi tõrjub teda tema oma
organismis tagasi ja jätab rahuldamata.

Steineri poolt osutatud "liigutusmeel" vahendab teadmist meie lihaste ja liigeste liigutustest. Ka füsioloogias
räägitakse lihastundest, tundest liigestes. Liigutusmeelega elab laps läbi neid suuri edusamme, mis viivad lihtsast
sõrmeliigutusest, käevarre tõstmisest istumisele, käimisele, ruumis liikumisele. Sellel meelel on ka hingelise
jaoks suur tähtsus: selle läbi me saavutame vabadustunde. Kuigi see puudutab eeskätt täiskasvanud inimest, siiski
võib kergesti mõista - kui elu tervikuna silmas peetakse - kui tähtis on elu hilisemate faaside jaoks püstitõusmise
ja liigutusjõu mõistev juhtimine lapseeas. Täiesti oma individuaalsusele vastavalt peab laps seejärel saavutama
käimisvõime. Hing saab end tulevastel aastatel ainult siis vabana tunda, kui ta üksnes omaenese jõu abil võis
keha liigutada, mitte aga pole meelevaldselt pressitud kehasse näiteks imikuvõimlemise abil. Füüsilises kehas
tasuvad mainitud protseduurid sellistes haigusvormides, mis inimest sunnivad liikumatuks jääma nagu
reumaatilised valud näiteks. Hinges aga nähtuvad tagajärjed sisemises vabaduse puudumises. Alles hilisemal ajal
avalduv inimese hingeline aheldumine keha, maa ja mateeria külge võib mõnelgi juhul pärineda tollest esimesest
eluperioodist, kus laps pidi liigutusmeelega tundma, kuidas teda valesti jäsemetesse suruti, kuigi ta polnud veel
saavutanud selleks küpsust.

 Sellele meelele, millel on tegemist kehaliste liigutuste mõistmisega, liitub vahetult tasakaalumeel. Alles
selle abil saame võime hoida end tasakaalus selles asendis, mida tahame ruumis säilitada. See, millele osutati
liigutusmeele puhul püstitõusmise suhtes, kehtib siin veel tugevamini. Nagu liigutusmeelel on suhe
vabadustundega inimeses, nii on võimel ennast füüsilises tasakaalus hoida samuti teisik hingesügavuses.
Võidakse näiteks jõuda sisemise rahuni, et ennast tunda vaimuna, nagu Steiner seda väljendab. Inimliku
individuaalsuse ülesandeks on oma elu kõrgpunktiks jõuda võimeni end sisemises rahus vaimuna tunda. Seda
võib ta jõudude abiga, mida ta lapsepõlvest kaasa toob - kui talle võimaldati oma tasakaaluorganit õigel viisil
kujundada. Sellest tekib rõõmus püüdlus, et laps ikka ja jälle näeb vaeva, kuni oskab vabalt seista ja käia ja
sellest ka ülim rõõm, kui ta pärast kõiki pingutusi suudab lõpuks käimisel tasakaalu hoida. Kui last sunnitakse
liiga vara sellesse tasakaaluorgani tegevusse, siis tuleb täiskasvanul tagajärgi oma vaimus kanda. Ta satub ohtu,
et peab kannatama rahutuse all, selle asemel, et jõuda sisemisele rahule, püsimatus eraldab teda ikka enam oma
tõelisest olemusest.

Kes ei mõtle siinkohal kohe tänapäeva täiskasvanute rahutusele? Kui palju on praegu inimesi, kes ei talu
sugugi iseendaga üksijäämist? Nad ekslevad lõbustustelt lõbustusele, et ainult kõrvale põigelda iseenese
olemusest, mis nendele vaikuses võiks end peale sundida.

Sellest sõltuvusest järeldub selgelt, et üks olevikuinimese nn "närvilisuse" põhjusi on lapsekasvatuses, mis
teeb üsna kindlaid vigu; need oleksid võrdlemisi kergesti välditavad. Kui lapse individuaalsusele ei võimaldata
küllalt aega, et enese jõul saavutada püstitõusmine ja tasakaal, võetakse temalt ette ära midagi võimalusest end
tunda täiskasvanuna sisemisest rahust tulvil iseseisva vaimuna.

Edasi tuleb osutada kompimismeelele, mis kuulub nende meelte hulka, mis näitavad omaenese kehalikkust.
Steiner juhib tähelepanu sellele, et kompimisel tunneme alati üksnes iseennast: sest me lihtsalt jälgime, kuidas
muutub meie nahk, millise tugevuse või nõrkusega sellele surutakse. Steiner ütleb kompimismeele kohta: "Mis
seal sisemusse kiirgab ja mida väljapoole läbi elatakse, pole midagi muud kui Jumala-tundega läbistatud
olemine."1

 See ütlus, mis näib mõnele raskesti mõistetav, võib olla seletatav järgmisel viisil: kompimismeel juhib meid
üheltpoolt eriti tugevasti meie kehalikkusse, mis iganes väljast kompimise teel läheneb,  tõukab (sõna-sõnalt
võetuna!) meie keha. Aga me unustame end otsekohe (kui just terav valu pole puudutusega seotud) ja läheme
1 Rudolf Steiner, "Die zwölf Sinne des Menschen in ihrer Beziehung zu Imagination, Inspiration und
Intuition" Philos. anthropos. Verlag am Goetheanum, Schweiz, 1938.
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täielikult sellesse, mis meid puudutab. Kui me oskame seda hingeliselt läbi elada, siis on saavutatud veel
sügavam aste kui tasakaalumeele puhul, kus võidi end vaimuna läbi elada. Sest arengu vastavas staadiumis võime
ennast siis tunda täiesti ühest vaimsest olendist (niisiis mitte omaenese vaimolevusest) läbistatuna: me anname
iseennast ära - ja oleme täidetud ühest teisest vaimsest. See viimane seisund viib meid üle sellele, mis on harilik
unes - isegi kui me seda ainult harva teadlikult tunnetame. Selle tunde instinktiivne läbielamine on olemas
väikestes lastes. See põhjustab tõenäoliselt iseärasuse, mida võib märgata mõnede laste juures uinumisel. Ikka ja
jälle võib tähele panna, kuidas imikul on une eel tarve oma sõrmekestega midagi rütmiliselt puudutada. Paljud
armastavad - ja seda isegi palju aastaid - uinumisel libistada sõrmedega üle lina siia-sinna. Teised tahavad villast
rätikut käes hoida või oma nuku kleiti silitada. Kõige lihtsamini lahendavad lapsed probleemi sel viisil, et nad
pistavad sõrmed suhu ja lutsivad neid. Sellega saavutatakse kompimistunde kahekordistumine: kompimist
jälgitakse niihästi sõrmedel kui ka huulte ja keelega, millel on teatavasti eriti peen kompimismeel. See lapse
tegevus oma keha tunnetamiseks on tung jõuda tolle "jumalatunde" juurde, mis on uinumisel reaalne. Laps, kes
hilisematel aastatel ikka veel tahab sõrmi lutsida, osutab sellele, et ümbrus on ta ülemäära magama jätnud. Kui ta
meeltemaailmas leiab küllalt huvitavat, siis jääb ka pöidlaimemine ära - äärmisel juhul pistab laps veel vaid
uinumise eel ruttu sõrme suhu. Ainult meie ühekülgne ja eelarvamuslik psühholoogia, nagu psühhoanalüüs, võis
leida lapseea sõrme imemisel seksuaalse tagapõhja. Sõrmede imemisel ei ole üldse midagi tegemist erootilise
rahulduse otsimisega. Mis psühhoanalüütiliselt rikutud pilgule väljastpoolt vaadates nii näida võis, on ainult
kompimiselamuse sisemuse otsimine, mis viib alati uinumise piirile. Ometi on soovitav, et lutsimine, eriti päeval,
umbes kahe aasta järel lakkaks.

Iga õpetaja peab teadma neid tõsiasju, sest sageli võib kohata kooliealisi lapsi, kellel esineb selliseid
kalduvusi, mis on ainult väikelapseeas loomulikud ja enesestmõistetavad. Tarvidus asju ikka jälle haarata, neid
lakkuda, huultega puudutada, osutab üle kolme aastaste laste puhul enamasti puudulikule tegutsemisele ja unisele
teadvusele. Isegi täiskasvanud langevad vahel sellesse lapseea hingeseisundisse tagasi, kuigi veidi muutunud
vormis: tõenäoliselt on vajadus närimiskummi närida oma päritolult sama kui sõrmede imemine lapseeas.

Lõpuks peaks veel nimetama viiendat sisemist meelt, millele Steiner osutab, nimelt haistmismeelt. Lõhnad
puudutavad inimest sisemiselt väga sügavalt. Nuusutamisel loobume iseenesest veel tugevamini kui kompimisel.
See, mida lõhn vahendab, lastakse täiesti endasse ja avatakse ennast talle täielikult. On küll väga individuaalne
igale inimesele, millist lõhna ta kõige rohkem armastab või vihkab. Kõige kergemini võib imelist täitumist erilise
lõhnaga läbi elada lillede õitsemise ajal. Üks armastab näiteks anduda täielikult õitsvatele sirelitele, nagu seda
Oscar Wilde on kirjeldanud "Dorian Gray's" (muide, just sellel kirjanikul oli ilmselt väga intiimne vahekord
lõhnade maailmaga). Teised hindavad kõige enam kannikeste, jasmiinide, apelsiniõite, rosmariini või lavendli
lõhna. Kalduvusel kindlatele lõhnadele on tagapõhjaks mingi sügav moraalne nüanss. Kui lillelõhnad võivad
tähendada ilusat elamust, siis pahad ja võltsitud lõhnad tekitavad seevastu piinavaid tundeid. Tänapäeva inimene
näib olevat selles peenes tundes õige nüristunud. Seda on kerge märgata, kui ninna tõusevad kõik parfüümide,
seepide ja juuksevõiete lõhnad teatris või kontserdisaalis (kinost rääkimata), ilma et inimene üldiselt selle vastu
mässu tõstaks. Praktiseerivale arstile, kes peab tegema visiite haigete juurde, avaneb palju inimeste olemusest ja
püüdlustest nende korteris olevast lõhna-atmosfäärist. On olemas vaesuse, mustuse, apluse, puhtuse,
külluslikkuse ja veel paljude teiste omaduste lõhnu.

Juba sellise loendamise juures on tuntav, kuidas lõhnade iseloom sisaldab ikka midagi moraalset. Steiner
väljendab koguni, et haistmismeel - mille läbi võidakse täielikult ühineda tajutava lõhnaga - on suguluses nn
müstilise kogemusega, sest põhiline, milles müstik elab, seisneb just sellisessisselaskmises, näiteks jumaliku
sisselaskmises inimsisemusse (Inner-Menschliche). Kui mõtleme selle teadmisega lapseea maitsmismeele üle,
siis muutub silmnähtavaks, et tavalise lõhna-ümbrusega võib ka väga palju rikkuda. Seepärast peame
tähelepanelikud olema, et kõiki halbu lõhnu lastest eemale hoida. Isegi teravalõhnalistest seepidest ja
parfümeeritud imikupuudrist tuleb hoiduda. Ei tarvitse küll enam eraldi toonitada, et mustuse hais mõjub
kahjulikult. Köögiaur, mis on täis praepannilt kerkivat liha ja kala piinavat lõhna, ei tohiks liiga rohkesti lapse
ninasse tungida. Lapseeast pärinev halb mõju haistmisorganile võib hilisematel aastatel viia õige moraalitunde
kahjustumisele. Jaa, Rudolf Steiner viitas veel selgesti sellele, et mõnedel lastel, kes eelistavad halba lõhna (ta
teab näiteks lapsi, kes meeleldi petrooliumi nuusutavad), olevat see eelistus sügaval asuva moraalse vea otsene
märk. Lõpuks tahaks veel meenutada, kuidas peenelt haistev nina võib tohutult heaolutunnet läbi elada, kui ta
tajub õrna lõhna, mis levib - loomulikult puhtalt peetud - imikust. On soovitatav, et seda haistmist ei hävitata
kunagi väljastpoolt emade tualetikunsttükkidega.

V.

Kui kokkuvõttes meeltemaailma üle vaadata, siis võib selgesti teha vahet nende meelte vahel, mis on
suunatud kaugele väljapoole, nagu näiteks silmad, ja täiesti sissepoole rakendatud meeled, nagu elumeel.
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Lapseea arengu kestel on nendel välistel meeltel ulatuslik tähendus keha ülesehitusele; sest kõik, mis väljast
tajutakse, tungib elujõududesse ja mõjub sellega organite peenemale ülesehitusele. Mis sel ajal organismi
vormitakse, näitab ennast heade ja kurjade tagajärgedena alles paljude aastate pärast. Sama kehtib ka sisemiste
meelte, nagu elu- ja tasakaalumeel, kohta sedavõrd, kui on tegemist keha kujundamisega. Aga nende viimati
nimetatud sisemiste meelte tagasimõjust lapse hingeelule ja ka hiljem täiskasvanu hingele tuleb veel eriti
kõnelda.

Kui ka iga üksiku meele mitmekülgsuse mõistmisest võib omaette rääkida, ei tohi unustada, kuidas kõikide
meelte intiimne koostöö tekib, vähemalt on nende eriline üksteisega ühinemine väga kujukas. Nii kuuluvad
näiteks kuulmis-, kõne- ja minatajumeel teatavail asjaoludel tihedalt kokku. Laps kuuleb näiteks kõrvadega, mida
keegi ütleb. Ta haarab kõla, siis kõne, edasi mõtte, mida väljendatakse, ja lõpuks isiku, kes räägib. See kõik
muutub elu reaalsuses üheks tervikuks. Silmapilgul, kui seda meelte seostumist tunnetatakse, muutub õieti
ülearuseks diskussioon, miks ei grammofon ega raadio, ammugi mitte teler pole lapsele kohane. Nad tohivad
maailma ainult loomulikus tõepärasuses tundma õppida, kui ei taheta nende olemust sügavalehaaravalt
kahjustada. On ometi kerge aru saada, et kuuldud kõne juurde kuulub vahetult ka isiksus! Vähemalt kolm meelt
peab sealjuures olema haaratud, arvestamata veel nägemismeelt, mille abil kõnelejat nähakse. Seejuures tuleb
kategooriliselt vältida lapsele, kes end just alles Maa peal tahab püsti sirutada ja kes elab sisse taevasesse meelte
harmooniasse, nimetatud leiutiste läbi moonutatud maailma demonstreerimist. Lihtsad inimesed, nagu neid
leidub tsiviliseerimata rahvaste primitiivsete suguharude hulgas, tunnevad algul hirmu, kui lasta neile heliplaate
pöörelda. Kogu aparaat oli nende jaoks kuradimasin. Miks? Sest kõne kõlas millestki hingestamatust, muusika
helises ilma juurdekuuluva inimeseta. Minameel jäi rahuldamata, maailmalt näis olevat röövitud midagi
olemuslikku - loomulikult mõtlesid nad, et ainult kurat võiks peituda sellise nõiduse taga.

Laps - käesoleval juhul on mõeldud arenevat inimest sünnist kuni kooliaja lõpuni - harjub grammofoni ja
raadio kaudu ikka enam sellega, et kohtab võltsmaailma. See tekitab suurt kahju, kui ema - nagu ma näinud olen -
teeb iga päev rütmilist võimlemist oma lapsega grammofoni saatel. Tema ja ta mees kuulusid kõrgharidusega
intelligentsi hulka ja nad olid selle "moodsa" kasvatusmeetodi üle uhked.

Samasugust meelteharmoonia häiret põhjustab omal viisil kino. See ajab suhted nägemis-, kuulmis-, kõne-,
mõttetaju- ja minameele vahel segi. Korratuse haripunkt on saavutatud meie aja meelteelus televisiooniga.1 See
tehniline saavutus rebib samuti vähemalt viis meelt (nägemis-, kuulmis-, kõne-, mõtte- ja minameel) oma
loomulikest seostest lahti.

Kuigi siiani peaaegu alati väga väikestest lastest on räägitud, tuleks siin esitada üks märkus, mille peaks
alles hiljem tegema. Et aga tänapäeval ka kõige väiksemad lapsed pole raadio eest kaitstud, siis võib üsna hea
olla juba siin juhtida tähelepanu ühele tagajärjele, mis on raadiol, kinol ja televiisoril. Kahtlemata lülitatakse
nimetatud leiutistega igal juhul välja üks meel ja nimelt too, mille läbi me võime tunnetada teisi inimesi. Tõelise
inimtunnetuse puudumine on muutunud meie aja eriliseks haiguseks. Inimesed otsustavad teiste inimeste üle
ülimalt pinnapealselt ja ebaõigelt. See tuleneb aga sellest, et minameel liiga vähe tegutseb: ta on halvatud selle
imelise mehaanilise aparatuuri läbi. Ja nii nagu pimedaks jäänud silm ei saa enam olla värvide ja vormide
vahendaja, nii ei suuda inimene halvatud minameelega enam teist individualiteeti õigesti mõista. Kuigi nii palju
jutlustatakse, et tuleb oma kaasinimest armastada ja mõista - nagu oleks seda võimalik teha, kui teist inimest
üldse tunnetada ei osata? Moodsad koolid uhkeldavad sellega, et viivad inimkonna suuri edusamme kasvatusse,
sest nad ei kohku tagasi grammofoni, raadio ja isegi televisiooni rakendamisest õpetamises. Sellega kasvatatakse
lastes kõige paremini inimese-mittetundmist. Selles peitub paljude olevikuhädade sügavaleminev juur. Ikka
rohkem õpetajaid, arste, kunstnikke, teadlasi, poliitikuid ja paljude teiste elukutsete esindajaid tuleb koolist, ilma
et neil oleks arusaamist inimlikust olemusest. On oodata olukorra halvenemist, kui tõelisi põhjusi ei tunta ja teelt
ei kõrvaldata.

Sellele lisandub veel teatav tahtenõrkus, mis areneb eriti televisiooni läbi. Kui mõni kooliarst uurib, miks
mõned lapsed on vaimselt väheaktiivsed ja loiud, siis nähtub ikka ja jälle, et see just neid õpilasi tabab, kes kodus
reeglipäraselt televiisorit vaatavad. Selgitus tuleb sellest, et inimene ei seisa nägemisaistingute vastas
passiivsena. Kui silm väljast näiteks punast värvi tajub, reageerib ta seestpoolt vastandvärvi, rohelisega. Selles
avaldub teatud tahteelement, mis kutsutakse sisemiselt esile kui vastus välisele meeltemuljele. Kasvatuslikult on
sellel suur tähtsus. Meelteelu õige harjutamine viib ka tahte õigele küpsusele. Mida kaugemale on meeltemaailm
elavast loodusest kallutatud, seda vähem stimuleerivalt võib ta tahtele tagasi mõjuda. Reaktsioon välismuljele
muutub ikka nõrgemaks. Kui siis televisioonisaadete puhul vähemalt neli meelt on oma loomulikest
vahekordadest lahti rebitud, siis tähendab see, et tahe peab eriti nõrgaks muutuma. Koolilapsed annavad oma

1 Silmaspetsialistid on osutanud televisiooni kahjulikule mõjule. Nad on näiteks kindlaks teinud, et lapsed, kes seda naudivad,
kannatavad laugude või silma sidekesta põletike ja peavalude all. Silmaarstide seletus, et põhjust tuleks otsida ainult lapse
silma liiga suures läheduses, näib olevat pisut pinnapealne, aga halb mõju silmadele on igal juhul teada. (Vaata ka eelpool
korduvalt nimetatud teost - "Die Gesundheit des Schulkindes" (Koolilaps ja tervis"))

30



hoiakuga sellele seletusele kindla tõendi. Tänapäeva noorte inimeste hulgas äratab tähelepanu, et nad näitavad
initsiatiivi puudumist, oma tahte teatavat stagnatsiooni. Seda on palju rohkem märgata kui 20 või 30 aasta eest.
Nii palju noori inimesi kaebab selle üle, et nad ei tea, mida teha kooli lõpetamise järel. Neid ei tõmba ühegi
tõelise elukutse juurde. Sellised nähtused on sama mõtlemapanevad kui end ikka enam maksma panev
inimtundmise puudumine.

Sellise nähtuse põhjus on välise elu mehhaniseerimises. Sellele saab vastu astuda ainult siis, kui kasvatus
haarab juba varasest east vastuabinõude järele. Siis saavad noored inimesed nii tugeva jõu kaasa, et nad ei lange
tehnilise ajastu ohvriks, vaid õpivad ise seda valitsema.

VI.

Pärast seda, kui ühelt poolt on osutatud sellele, kuidas laps järk-järgult tungib tahtega oma kehasse, et
maailma vallutada ja teiseltpoolt, kuidas talle meelte kaudu avaldub maa, millel ta peab elama, on aeg läheneda
mängu ja väikelapse mängimise küsimusele.

Niipea kui laps hakkab suurenenud huviga asju haarama, on tarvis anda talle väike lihtne puunukk, mille
vorm on ainult visandatud. Selle aja jooksul, kui laps harjutab normaalselt püstitõusmist, seega pisut pärast
esimest eluaastat, võib mänguasjaks olla ainult see, mis mõjub imiku meeltele sobivas vormis. Mänguasi peab
tõepoolest rõõmu valmistama ja on tähtis, et temas oleks midagi ilusat. Niinimetatud kõristid, mis kuuluvad kõige
varasemate kannide hulka, peaksid olema peene, kunstilise kujuga. See võiks olla kerakujuline, sest lapsed
armastavad kõike keravormilist. Nad on sellega suguluses, eelkõige oma pea tõttu, mis on oma ümaruse
kosmosest kaasa toonud. Laps tunneb rahuldust kohates vormi, millega tema pea on suguluses, sest ka imiku
jaoks on nauding kohata midagi, mida ta juba tunneb. Kõristi värv peaks õige õrn olema ja midagi konkreetset ei
tohiks olla sellele maalitud. Suuri raskusi põhjustab loomulikult materjal: see peaks olema võimalikult puu, mitte
mingil juhul tselluloid ega plastmass, sest puul on alati midagi elavat ja sooja kaasas. On olemas aga veel väga
ilusaid elevandiluust kõristeid. Need pärinevad enamasti Idast, kus sellistes asjades on palju rohkem head maitset
kui Läänes. Puukuulide või kivikeste asemel, mis tekitavad kõristades müra, on soovitatavad hõbekellukesed.

Päris väikesed lapsed mängivad sageli ja meeleldi omaenese sõrmekestega, mida nad katsuvad, vaatlevad -
ja suhu pistavad nagu palju muudki, mida kätte saavad.

Mõnede laste juures võib juba mõni nädal pärast sündi kuni üheksanda elukuuni väga iseloomulikku
toimingut tähele panna. Kuigi see ei kuulu õieti mängu valdkonda, siiski tuleb seda siin mainida. Selles vanuses
lapsed näivad erakordselt huvituvat varjudest, mis neist endist või täiskasvanuist seinale langevad. Esialgu paistis
olevat väga raske seda põhjendatult selgitada. Jääb tõepoolest mulje, nagu oleksid lapsed täiesti võlutud, niipea
kui nad neid varje vaatavad. Nad huvituvad neist palju rohkem kui kõigest muust, mis nende läheduses leidub.

Kuid Rudolf Steineril leidub täiesti teises seoses üks märkus, mis võiks seda nähtust seletada. Ta räägib
nimelt nägijast, kes oma arengu jooksul esmakordselt näeb vaimu siis, kui seisab päikese käes ja vaatab oma
varju. "Keha peatab valguse, kuid mitte vaimu; ja varjus, mida keha heidab, võib vaimu avastada. Seepärast
nimetavad primitiivsed rahvad, kes on alati olnud selgeltnägijad, varju ka hingeks; nad ütlevad varju puudumise
kohta - hingeta..."1 Kas see pole kõige usutavam, et imik, kes on veel nii tugevasti seotud oma vaimse koduga,
võib varjus seinal märgata midagi vaimset, mida meie täiskasvanud esialgu ei näe. Huvi nende varjude vastu
kestab mõnikord nädalaid ja isegi kuid, et lõpuks täiesti kaduda, niipea kui laps on füüsilist maailma veidi
rohkem haaranud.

Esimese eluaasta lõpul võib lapsele alles anda riidest nuku, mille nägu on üksnes väheste joonte ja
punktidega visandatud. Midagi eriti konstrueeritut ei tarvitse seejuures esineda, kuid tervik peab olema ilus
värvilt ja kunstiliselt harmooniline. Nagu toit peab ergutama last oma keha vormima, nii peab see vormilt
primitiivne nukk ergutama fantaasiat. Sest väliselt lõpetamata vorm sunnib last kõike seestpoolt täiendama ja
hingeliselt lisaks modelleerima seda, mis veel puudub. Steiner osutab selgesti kasule, mida pakub selline
mänguasi inimesele.2 

Mitte varem kui laps täiesti käia oskab, ei või talle riidest ega puust loomi anda. Meie aja tarvis on vaja
kulutada mõned sõnad nende loomade kohta. Nad peavad igal juhul olema lihtsalt kujundatud nagu nukudki ega
tohi mingil juhul olla karikatuursed. Niisiis need õnnetud kujud, kes Miki-Hiire filmimoest on tekkinud, ei tohi
kunagi leida teed laste juurde. Neil Disney loodud olendeil ei ole midagi järel tõelisest hingekvaliteedist, mida
iga loom vajab ja mida lapsed armastavad. Neis on looma üle asetunud tardunud inimlik intellekt oma upsakas

1 Rudolf Steiner, "Die Theosophie des Rosenkreuzes" 4. Vortrag S. 44, herausgegeben vom Selbstverlag der Rudolf-Steiner-
Nachlassverwaltung, Dornach/Schweiz 1951.
2 Vt näit Rudolf Steiner, "Die gesunde Entwicklung des Leiblich-Physischen als Grundlage der freien Entfaltung des Seelisch-
Geistigen". Weinachtskurs für Lehrer, peetud Goetheanumis Dornachis 23.12.1921 - 07.01.1922, 7. ettekanne, trükit 1949. a.
Phil.-Anthroposophischer Verlag am Goetheanum, Dornach (Schweiz).
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teravmeelsuses. Lapsele on selline "looduslugu" üksnes kahjulik. Märkida tuleb, et Steiner on juhuslikult
maininud eriti kahte looma, mida laste puhul ei tohiks mänguasjana kasutada, nimelt ahvi ja karu. Mõningase
kaalutluse järel õpitakse sellest aru saama. Ahvi kujus elab kõvastunud inimese karikatuur. On aga otsekohe
selge, et laps sellest midagi ei võida, kui ta ees on mänguasi, mis kujutab kõigiti moonutatud inimkuju, mida ta
peab alles nii täiuslikult kui võimalik kujundama. Kaua olen endalt küsinud, mis lugu siis karuga võiks olla. Seal
tuli abiks üks märkus, mis on mainitud üsna teises olukorras Willi O. Sucheri raamatus "Isis-Sophia."1 Seal on
öeldud: "Karu seisab kindlalt maa peal ja liigutab end väga kiiresti ja osavalt. Ta on tugevasti Maaga seotud,
nagu juba ta kuju näitab. Inimesi, kes püüavad vaimu liiga tugevasti mateeriasse suruda, unustades seejuures
vaimu, kujutatakse legendides sageli karuna." See on päris õige ja on mitmes Grimmi muinasjutus sageli ja
selgesti näha; neis esinevad karud on enamasti võlutud printsid, kes otsivad vabanemist oma raskusest. Just seda
raskust ei tohi lastele mänguasjade kaudu pakkuda. Selles varases eas ei pea laps veel üldse mitte nii intensiivselt
Maa raskusesse sisse elama.

Kuni laps veel käia ei oska, peavad kõik mänguloomad ära jääma. Sest lapse jaoks on palju tähtsam, et ta
vaataks inimest, kes juba on saavutanud selle, mida ta ise alles taotleb, nimelt püsti käimist. Enne kui ta ise käib,
vaatab ta erilisel viisil täiskasvanuid, kes käivad ringi. Laps ei väsi siis ikka ja jälle vaatamast liikuvaid inimeste
jalgu. Uurija näoga tahavad nad avastada, kuidas need inimesed teostavad ringikäimist. Sel ajal pole
enesestmõistetavalt õige anda neile mitmesuguseid neljajalgseid mänguasju. Niipea aga kui vaba käimine on
saavutatud, võib lapsele igasuguseid puuloomi vastu jalutada. Nüüd on aga ka mänguks saabunud kindel
arengustaadium. Nüüd võib juba pakkuda kõike, mis mitte ainult meeli ei köida, vaid ka tahte rakendab
tegevusse.

Teisel ja kolmandal aastal peab laps saama seda, mis ergutab tema jäsemete kasutamist. Nüüd peab olema
nukk võimalikult suur, et sellega võiks teha kõike, mida laps ise teeb igapäevases elus. Ta peab saama teda panna
sööma, magama jne. Lapsel peab olema vankrike, mida ta veab, nöörist tõmmatav loomake, pall, mida visata.

Sellised liigutused teenivad tahet, kuid ka meeli peab aitama teatud lihtsa ilu kaudu. Seepärast ei mõju ainult
vorm vaid ka vastav värv - olgu tegemist palliga, puust lõigatud loomaga või ratastel veereva vankriga.

Fantaasia ergutamiseks ja puhkemiseks on sel ajal erakordselt tähtis figuuride liikuvus, nagu seda on
kirjeldatud juba lihtsa nuku puhul. Liikuva mänguasja juures pole vaja komplitseeritud mehhanismi, vaid lihtsat,
kergesti haaratavat liikumist. Näiteks ratastel veetava koerakese jalad võiksid samaaegselt teha käimisliigutusi
nendesamade rataste abil. Piltides, mis seejuures mällu talletatakse, on midagi, mis on kindlaks tehtav
primitiivsetes puulõigetes. See ergutab last sisemiselt lisama juurde kõike, mis väliselt puudub. Seeläbi muutub
ta hinges elavaks ja leidlikuks. Kaitstagu niisiis lapsi plekist, rauast või plastmassist maitsetute mänguasjade
eest! Hea näide sobivatest mänguasjadest on Rudolf Steineri-koolide juures visandatud ja tööõpetuse tundides
vanemate laste poolt noorematele valmistatud kannid.

VII.

Laps püüab oma mängudes, mida ta meeleldi mängib, niipea kui ta käia ja seista oskab, teha seda, mida ta
oma arenguks eriti vajab. Nii harjutab ta nagu mängides ikka ja jälle teatud võimeid. See, mis talle harjutamist
tähendab, näib meile mänguna ja on isegi teatud mõttes üks mänguliik. Ta tahab, näiteks, ronida künkale ja
märkab, et tal on raskusi tõusu ületamisega. Siis ronib ta ikka ja jälle üles, enamasti kukub alla ja algab jälle
algusest. See toimub parimas tujus ja on saadetud lõbusast naerust. Lapse päev kuni kolmanda eluaastani on
täidetud sellise harjutamise ja mänguga; sellest peab täiskasvanu õigesti aru saama ja varuma kannatlikkust. Üks
tähtis mäng, mida laps pärast esimest eluaastat kunagi ei väsi mängimast, on enda peitmine ja leida laskmine.
Selles väljendub midagi, mis kuulub inimolemuse tähtsa protsessi juurde. Maa peal orienteerumine on lapse
tähtsaim ülesanne. See seisneb selles, et harmoniseerida asju, mis välismaailm meile pakub sellega, mis meie
sisemusest üles kerkib. Lapse hing on aga veel väga labiilne. Kord on ta väljas tegevuses ümbritseva maailmaga,
mida meeltega vastu võtab; kord satub lapse tahtemaailm ärevusse, kui hing jälle sügavale kehasse sukeldub. Nii
toimub pidevalt hingeolevuse sisenemine ja väljumine, kehasse ja jälle temast välja. Seda protsessi matkibki laps
meeleldi peitmise ja taasleidmise mängus.

Ühel teisel väga armastatud mängul on samasugune hingeline tagapõhi. See on kokkukorjamine ja
laialijaotamine. Mõni laps armastab pakkida kõik oma mänguasjad korvi ja siis need jälle kohe kellelegi kätte
anda. Ka üksi omaette tehakse seda: algul puistab kõik laiali, siis korjab jälle kõik kokku.

Kindlaid organismis omaette toimuvaid eluprotsesse võetakse välisilmas läbi mänguna. Mõeldagu vaid
näiteks, kui meeleldi lapsed ehitavad midagi suurtest puuklotsidest. Nad ehitavad torni kuni mingi kõrguseni ja
tõukavad siis äkki kõik jälle ümber. Mõistmatul täiskasvanul tekib kiusatus öelda: "Ah kui kahju, et sa selle

1 Isis-Sophia, Umriss einer geisteswissenschaftlichen Kosmologie. 1950, im Selbstverl. Albrighton Hall, Broad Oak,
Shrewsbury, England.
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ümber lükkasid!" Väike poiss või tüdruk aga alustab otsekohe jälle muretult samasuguse torni ehitamist, et seda
jälle purustada. Selles seisnebki kehasisemuses valitsev eluprotsess: alates lammutatakse seal midagi ja
ehitatakse jälle üles. Kui püütakse erapooletult laste omavalitud mänge selliselt mõista, siis tuleb kasvatajail
selliste asjade tarkust imestusega imetleda. Loomulikult ei lase ta mängu muutuda mõttetuks tegevuseks. Ei tohi
aga kunagi unustada, et "mõtestatust" tuleb eelkõige lapseliku olevuse seisukohalt, mitte aga intellektualiseeritud
täiskasvanu vaatepunktist mõista. Viimast juhtub kahjuks seal, kus rakendatakse näiteks Montessori meetodil
põhinevat väljamõeldud kasvatust, mis nüüd juba imikueani on laienenud. Sedaliiki kasvatuse kahjulikkus
seisneb asjaolus, et lastele ikka midagi "õpetada" tahetakse1; algusest peale on selles meetodis esikohal vaade, et
väike laps peab midagi kasulikku õppima: selles taotluses on midagi väljamõeldut, kramplikku ja piinavat. Sageli
on meetodi aluseks idee, et lastega saavutatakse õppimine samal viisil kui koera dresseerimine: kui midagi
korralikult pähe tuupida, küll ta hakkab siis ka ise seda meeles pidama!

Tegelikkuses tuleb aga ikka peenemalt ja peenemalt vaadata ja kuulatada seda, mis lapsest tahab tõepoolest
esile tulla ja mida tema tegutsemine tähendab. Siis saab võimalikuks üsna loomulikult õigesti toimida ja vastavat
nõu anda. Ümbritseva maailma poolt kahjustamata lapsed teavad koguni esimestel eluaastatel instinktiivselt ise,
milline mänguasi on neile kohane. Nad vaatavad vaevalt seda, mis neid kahjustab, ja panevad ära selle, mis pole
neile kohane. Endastmõistetavalt kuulub siia väga täpne vaatlus, et seda osata õigesti tunnetada ja sellest aru
saada.

VIII.

Lapse meeltemaailma juurde kuulub teatud määral ka kõik, mida ta kannab pesuna, rõivastusena, kingadena.
Kuivõrd see puudutab esimesi elukuid, sellest oli juba juttu. Siin tuleb vaid lisada, mis peaks kehtima kuni
kolmanda eluaasta lõpuni. Suuri raskusi valmistab tänapäeval õige materjali kasutamine: ei ole ju kahtlust, et
peaks tarvitama ainult tõesti ehtsat materjali (puhast villa, siidi, linast). Ka lisandid, nagu näiteks nööbid, tuleks
valida loomulikest ainetest nagu pärlmutter, puu, luu või sarv. Ka ei tarvitse mingil viisil vahet teha enne
kolmandat aastat poiste ja tüdrukute riietuses. Kõigepealt tuleks lakata kasutamast traditsioonilisi värve: poistel
sinine ja tüdrukutel roosa. Selle asemel peaks värvide valija hoopis teist seisukohta arvestama. Ema peaks
leidma, mis lapse jaoks oleks kõige parem. Endastmõistetavalt peab kasutama ainult tõelisi värve, niisiis kollast,
punast või sinist, mitte mingit pruuni või halli. Roheline peaks rõivastuses piirduma üksnes üsna õrna
kuldrohelisega. Seevastu võib alati valget kanda. Välditagu tumedaid materjale! Jalad peavad olema kaetud, mitte
paljad, kantagu pikki sukki või pükse. Sokid ja sukad on väikelastele parimad kui nad on tehtud peenest villast
suveks ja paksust villast talveks. Mis kingadesse puutub, siis on soovitatavad ainult kõrged, üle pahkluu ulatuvad
nahkjalatsid, sest ainult nendest saab hüppeliiges õige toe. Lapsed vajavad veel kaua pärast püstitõusmist seda
tuge oma jalgade kindlustamiseks. On tähtis kanda nahast, mitte kummist taldu. Kumm tekitab tugeva
isoleerimise pinnast, millel käiakse. Juhul kui kummijalatsid näivad tingimata vajalikud, kantagu neid tavaliste
tänavajalatsite peal. Veekindlatel, impregneeritud ja liiga paksudel rõivastel on ebameeldiv omadus kandjat
ülemäära ümbritsevast õhust isoleerida.

Seitsmes peatükk

TUNDEVÄRAV

I.

On võib-olla veel raskem jälgida teed, mida mööda lapse tundev hing tahaks inkarneeruda, kui märgata
mõtleva ja tahtva hinge radu. Kui meelteväravad on avatud, voolab nende kaudu suhteliselt kergesti sisse kõik,
mis välisest ja sisemisest füüsilisest maailmast tuleb. Tajud kirjutavad end sisse meeleorganitesse ja sinna juurde
kuuluvatesse närviteedesse. Taheimpulsid, ärritatuna ainevahetusest, tunglevad välja ja laadivad end maha
liikumisorganite aktiivsuses. Meelte jõud, mis on seotud närvisüsteemiga, viivad lõpuks aju,
mõtlemisinstrumendi juurde. Need on arengulooliselt midagi väga vana, minevikule osutavat. Tahe aga osutab
tulevikule, alles tulevasele vormile. Mida aga iganes teha tahan, seda ei ole veel olemas, muidu ma ei tarvitseks
seda alles tahta.

Tunne seevastu on olevik, moodustudes igal hetkel uuesti. Niipea kui sellele mõeldakse, on see juba
möödunud, niipea kui seda tahetakse, pole seda veel olemas. Väikese lapse tundeelu on alles kujunemas ja seda
valitsevad elu alguses mõlemad teised hingepoolused, millesse ta on lülitatud. Seepärast võis Steiner küll öelda,
1 Kursusel, mis Rudolf Steiner 1921. a jõuludel õpetajatele Goetheanumis pidas, on 7. ettekandes öeldud: "...laps kaitseb end
tahtmatult selle vastu, millega teadlikult temale tahetakse mõjuda, eriti esimesel pooleteisel eluaastal."
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et laps on üheltpoolt täiesti meeleorgan (ta siseneb oma 12 meelega täielikult välisesse ja sisemisse tajutavasse
maailma), teiseltpoolt on aga ta täiesti tahteolevus (milles ta omaenese impulssidele pidurdamatult järgneb). Et
need mõlemad maailmad, meelte- ja tahtemaailm, üksteist nii tihedalt puudutavad, muutub laps elu esimestel
aastatel (kõigepealt kuni kolmanda eluaastani) täielikult järeleaimavaks olendiks. Ta näeb, kuidas ema lusikat
hoiab ja otsekohe tahab ta sedasama samal viisil teha. Isa lööb rusikaga lauale. Laps näeb seda, võtab selle
endasse, laseb selle kohe enesest läbi tahtepoolusesse voolata, seal muutub vastuvõetud pilt tahteväljenduseks ja
laps lööb ka lauale.

Laps läheb üle aasa, ta eesmärgiks on joosta õunapuu juurde. Seal tuleb koer. Last köidab koer nii, et
unustab kohe õunapuu ja ruttab koera poole. Seal kuuleb ta kana kaagutamist. Nüüd haarab teda kana kutse ja ta
jätab koera sinnapaika ning pöördub täiesti kanakese poole. Nende toimingute juures on vaevalt midagi, mis
võiks tähistada tunnet ja pole ju kordagi küllalt aega meeltetajude ja neid põhjustavate tahtetoimingute vahel, et
tunne võiks areneda. Alles siis kui esile kerkib takistus ja lapse valitud teel on näiteks hekk, siis kuhjub tahe. See
kuhjumine tekitab lapselikus hinges selge ebamugavuse, koguni valu. Äkki tunneb ta südames metsikut valu,
mida ei pehmenda veel peas arendatud mõtted, nagu hiljem on üsna loomulik. Laps nutab, ta ulub, ta tunneb
takistuse pärast piina terves kehas. Nii viskubki ta - eelduste järgi - blokeeritud teel maha, pekstes käte ja
jalgadega, või jääb selle ees seisma ja hakkab karjuma, silmist purskavad pisarad. Selliste tundepursete juures
võib selgesti märgata tunde kokkukuulumist hingamise ja vereringega. Lapsed lakkavad sellisel puhul hetkeks
hingamast, muutuvad sageli näost siniseks, teevad kehaga rütmilisi tõukeid, kuni nad lõpuks kisa ja nutuga
pressivad sisemusse vangistatud õhu kopsudest välja. Ainult sellepärast, et tundev hing pole oma füüsilist organit
esialgu veel õigesti läbistanud, hakkab laps üldse nii sageli nutma. Mida peab siis tegema kasvataja? Ta võib
takistuse kõrvaldada, kui see on võimalik, ja vaigistab sel viisil valu; või näitab ta lapsele midagi hoopis uut, mis
väikese selli tuju ühe asja juurest ära tõmbab ja tema impulsi teise suunda juhib. Kõige halvem, mis teha võib - ja
nn mittesentimentaalsed emad ja isad kasutavad seda meetodit liiga sageli - on lapse löömine, et talle "aru pähe
panna". Mis seeläbi juhtub? Last puurivat valu suurendatakse nüpeldamisega veelgi, takistus pole aga
kõrvaldatud, vaid on lapsele ületamatu. Seejuures näeb ta täiskasvanu arusaamatut viha. Matkimisreaktsioon viib
lapse kergesti selleni, et ta ema vastu lööb. See tegu toob naises kaks võimalikku tagajärge. Ta kas mõtleb järele
ja tunneb oma kasvatuse edutust. Viha jahtub, ta võib-olla häbeneb veidi ja rahustab oma võsukest. Või käitub ta
moraalselt nördinuna "hukkaläinud" lapse üle, kes tõstab käe omaenda ema vastu; tema viha tõuseb ja väike
olevus saab veel rohkem kolkida, kuni ta - kui nõrgem partei - peab järele andma ja väljendab lõpuks oma valu
vaikses luksumises. Kui sageli võib selliseid stseene lausa tänaval näha! Mida noorem on laps, seda
kahjulikumalt mõjub täiskasvanute selline mõistmatus. Tunde terve, vangistamatu võnkumine kehas on häiritud,
seetõttu võib hilisematel aastatel avalduda rõhutud meeleolu ja rütmilise organisatsiooni kahjustus.

II.

Tundeinstrument asub, nagu juba algul märgitud, hingamises ja vereringes ning neis elavates rütmides. Need
rütmid on alguses väga kõikuvad; alles aegamisi muutuvad nad rohkem reeglipäraseks, kui tunded rohkem
diferentseeruvad ega avaldu ainult välistes vastuoludes. Kogu igapäevase elu rütmilisus aitab kaasa lapse tunnete
harmoniseerumisele. Ta vajab näiteks väga une ja ärkvelolu rütmi. Pärast ööund ja aktiivsust hommikul on (nagu
juba eespool mainitud) jälle sisse lükitud magamispaus kuni lõunasöögini, samuti pärastlõunal enne öörahu.
Söögiajad olgu ajaliselt võimalikult ühel ajal. Loomulikult armastab laps, eriti esimestel eluaastatel, igasuguseid
kordamisi mängus. See korrastab tema hingamist, reguleerib tema vereringet ja kinnistab sellega tunde tööriistu.
Juba väliselt võidakse näha, kui tugevasti on hingetõmme mõjutatud tundevoogudest. Laps, kes vaatab imestades
kõrgele visatud palli, avab laialt oma suukese ja hoiab hinge kinni. Üleüldse "kaotab" laps kergesti hingamise,
niipea kui midagi uut märkab. Rütmilise kordamise juures saab aga hingamine oma tasakaalu (mõõdukuse) jälle
tagasi. Headtegevat rütmilist kordamist laps lihtsalt nõuab - muidugi teadmatult - ja see toob harmoonia
hingamisse ja vereringesse.

Esimese aasta tundemaailma kõikumine (Um und Auf) tekib õieti valust ja rõõmust; see avaldub eelkõige
nutus ja naerus. Need põhitunded võivad üsna noores imikus vaevalt väljenduda. Vastsündinul ei ole veel üldse
kasutuses pisaraid, mis kuuluvad inimliku valu juurde - ja naermise üle lähevad arvamused üksteisest lahku,
millal see esimest korda esineb. See tuleneb sellest, et mõned lapsed juba kahe nädalaselt, teised alles pärast kuut
nädalat tõeliselt naeratama hakkavad. Mõlemad tunded hõljuvad algul hingamisvoolu võnkumises, rõõm
naermise tugevnenud väljahingamises, valu nutmise tugevnenud sissehingamises. Hingamise rütm kandub lapses
palju tugevamini kui täiskasvanus üle vereringe rütmile. Ja nii saab süda sel teel teate neist kahest tundest, mis
lapses nii lähedal üksteisele asuvad. Et see võib-olla teaduslike kõrvade jaoks liiga kirjanduslikult kõlab, võib
lühidalt anda ka ühe rohkem psühholoogilise kirjelduse. Lapseeas avaldab hingamine palju tugevamat mõju
vereringele. Kui sügavasti välja hingatakse (nagu naeru juures näiteks), siis aeglustub pulss, ta muutub
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rahulikumaks. Kui sügavalt sisse hingatakse (nagu nutmise või nuuksumise juures), kiireneb vereringerütm,
niisiis on rohkem erutatud. Nii et ka kerge võnkumine nutmise ja naermise vahel on selle väljenduseks, kui vähe
veel rütm ja koos sellega tundeilm lapseeas valitseb. Aga tõeliselt tajub ja registreerib selle kõik tunde
keskorgan, inimlik süda; alles seal võib seda ka õieti tunda. Kas kellelgi süda kannatusest valutab või rõõmust
hüpata tahab - see tunne lokaliseeritakse peamiselt just selles organis. Ja inimese algtunne, armastus tõelises
mõttes, elatakse ise südames läbi. Ka see on alati seotud rõõmu ja kannatusega, naeru ja nutuga; samuti nagu laps
ise oma tunnetega on eelkõige kätketud nutmise ja naermise vahele. Kui enesestmõistetavalt võib suur luuletaja
selliseid asju kirjeldada, mida teaduslik inimene endale alles vaevaga oma mõtte abil peab selgeks tegema! Ja nii
kirjutab Rückert:

Naer ja nutt.
Naer ja nutt igal tunnil
rahuneb armastades nii mitmel põhjusel.
Hommikuti naersin ma lõbust,
miks ma nüüd nutan
õhtupaistel,
on mulle endale teadmata, on mulle endale teadmata.

Nutt ja naer igal tunnil
rahuneb armastades nii mitmel põhjusel.
Õhtuti nutsin ma valust;
ja miks sa ärgata võid hommikul naeruga,
pean ma sinult küsima, oo süda, pean ma sinult küsima, oo süda.
Ja Schubert on vastavas laulus veel muusika abil süvendanud seda, mida sõnad üksi edasi anda ei saanud.

III.

On väga tähelepanuäratav, et väikestes lastes umbes ühe ja kahe aasta vahel, aga isegi juba mõned kuud
enne, kerkib esile üks iseloomulik mäluliik. Hiljem väljakujunev mäletamisvõime on sellest õige erinev. Kui
näiteks laps möödub jalutuskäigul ühest puu-uksest, mis on parajalt praokile jäetud, ja ta avastab, et ust saab lahti
ja kinni panna, siis alustab laps iga kord sealt möödudes jälle seda mängu. Kuidas see mäluvorm teostub, saab
selgeks kirjeldatud kolme hingefunktsiooni vahekorra kaudu. Laps tajus esimesel korral ust, puudutas seda ja
pani liikuma. Taju sukeldub kohe tahteregiooni, ilma tunnet palju puudutamata. Sellega kandub taju
eluprotsessidesse, millele järgnevad tahteimpulsid. Elujõud, mis keha ülesehitamisega tegeleb, on ju füüsiliselt
nähtamatu jõukeha (Kräfteleib), mis hiljem hariliku mälu kandjaks muundub. Olgu ainult lühidalt seda
meenutatud, et seal peab nähtamatult olema kogu inimkuju plaan, muidu ei saaks kunagi seaduspärane kasvamine
olla võimalik, mis avaldub orgaanilise kuju ülesehituses. R. Steiner nimetas inimese seda osa eeter- ehk
kujundusjõukehaks. Järgnevalt tullakse selle juurde veel tagasi, mil viisil eeterkeha meenutusvõimega hilisemas
elus kokku kuulub. Aga nüüd, üsna varases lapseeas, toimub mälestus, nagu näiteks uksest, teisiti, sest taju ja
tahe on veel vahetult seotud ja võivad ühel momendil veel kergesti ühineda. Kuigi iga võrdlemine loomariigi ja
inimliku arengu vahel viib üsna hävitavale inimolemuse käsitusele, olgu sellest hoolimata protsessi selgitamiseks
teatud määral sugulaslikku loomade mälu meenutatud. Samasugune kui on meie uksega mängiva lapse mälestus
(Erinnerung), on üks koera mäluliik. Koeral on ennekuulmatult peen haistmismeel ja hea kuulmismeel. Nende
puhul lööb taju igal juhul otsekohe tahteorganisatsioonist läbi. Nad reageerivad seepärast ka sellesama taju juures
otsekohe ühesuguse toiminguga. Seejuures võidakse neid dresseerida. Jahikoer haistab rebast - ja läinud ta on
kuni metsloom on kinni püütud. Või lastakse erilisel jälituskoeral nuusutada riidetükki, ja ta sööstab minema,
kuni lõpuks jälje leiabd. Valvekoer kuuleb krabinat - otsekohe peab ta haukuma. Põhiline nendes vaatlustes on, et
meelemulje koera juures täielikult tahteregiooni tungib. Selliste loomade juures, ja tähtis on eelkõige see, on
keskmisel regioonil oma tunde ja rütmiga vähe mõju. Nii on veel suurelt osalt asi ka väikelaste juures ja tekitab
sageli väga imelikke ja mitte alati arusaadavaid mäluvorme. See liik kaob umbes kolmanda aasta lõpuks ikka
enam ja enam, niipea kui kõik hingeelu kolm osa - mõtlemine, tunne ja tahe - on tugevamini harmoneerunud.

IV.

Valu kogeb laps seeläbi, et ta tahaks kõike teha, soovib palju - aga tal ei ole veel oskust ennast arusaadavaks
teha, niikaua kui ta õieti rääkida ei oska. Hästi tähelepanelik ema, kes last hooldab, peab järk-järgult nii seotud
olema väikese olevuse liigutustega, et ta võimalikult kiiresti mõistaks, mida laps tahab. Kui paljud lapsed
nutavad kaua, enne kui täiskasvanud aru saavad, et nad on näljas või janus, et neil on liiga palav või külm.
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Tähelepanelikkuse teatava astmega õnnestub sageli üsna ruttu aru saada, millega on tegemist. Kui mõned lapsed
juua tahavad, siis tõmbavad nad ettesirutatud huultega õhku sisse. See on üks märgikeele näide, mida enamasti
üldse ei mõisteta. Täiskasvanu peaks ikka endale seda meenutama, kuidas tal läheks maal, kus keegi tema keelt ei
mõista. Väiksematki soovi ei saaks seal täita, sest keegi teda ei mõista. Kui sellist võrdlust meeles peetakse, siis
saab igaühele selgeks, et väikelapse elu võib muutuda väga kannatusrikkaks ilma lapse eest hoolitsevate inimeste
küllaldase huvita.

Nii nagu oskus kõndida tähendab lapse tahte arengus võimast hüpet, nii on kõne õppimine tähtis ajapunkt
tunde arengus. Tundemaailm avaldub juba siis, kui laps hingamisvooluga oma "ah" või "oh" välja ütleb! Lihtsat
tärkavate tunnete erinevust võib veidi harjutanud kõrv kergesti ära tunda, mida mõned lapsed nii kõlavalt
väljendavad. Milline imestamine, milline imetlemine ja rõõm on kuulda ah-i juures! Diferentseerumine ilmneb
enamasti öeldud hääliku pikkuses või lühiduses, täies kõlavuses või ainult nõrgas hinguses. Teisiti on oh-dega.
Mingit valu väljendab laps sellega, aga see on rohkem mõtisklev (vaatlev) valu. Öeldakse ka veel hiljem: "Oh
häda!" või "Oh taevas!", kannatust pehmendatakse või summutatakse oh-i abil. Terav valu väljendub au-s(eesti
keeles muidugi "ai" - tõlkija märkus). Need hüüded on ju, nagu üldiselt enesestmõistetavana võetakse, kõne
tavaline lähtepunkt. Aga ka viis, kuidas laps oma konsonante hakkab harjutama, säilitab ikka kindla
tundevärvingu. Kõnet on veel tülikam ja palju komplitseeritum õppida kui käimist, mis ka juba nii palju
harjutamist nõuab. Kõnelema õppimise juures laps ei väsi ikka kordamast häälikuid, mida ta parajasti vallutab.
Algul toimub kõik nagu unenäos, sarnaselt tundemaailmale. Parimat vaatlusvõimalust pakub laps uinumise eel.
Mõnikord harjutab ta seal näiteks l-häälikut, seob seda a-ga. A-s avaldub väljahingamisvool, helisev l annab talle
võnkumise, mille hing ärkvelolekust unenäosse üle viib. Kui ilmneb mingi häire, siis kuuldakse mõnikord
veerevat r-i nagu kõminat või summutatud mürinat, mis sisemusest vihaselt üles kerkib. 

Tundekõla, mis paljudes silpides avaldub, on kõnekatsete ajal imepäraselt veetlev ja väljendusrikas. Hiljem
kaob see ikka enam ja enam, niipea kui pärast kolmandat aastat tugev mõtlev element kõnesse sissepääsu leiab.
Üks selline tundrõhk esineb eriti siis, kui laps kindlat isikut, keda on tundma õppinud, omal viisil ka nimetada
oskab. Suur hulk armastavat andumust elab kõlas, millega laps väsimatult ma-ma või pa-pa ütleb. Hiljem vaevalt
enam kordub nende silpide magusus.

Kes peenemalt tähele paneb (kuulab) lapseliku kõne olemust, saab vahetult tunnetada, et helisevad vokaalid
kõlavad välja hinge tunnetest. Vokaalid võnguvad (schwingen) väljahingamisõhuga ja laps algul sageli pooleldi
või täiesti laulab neid. See on märgatav eriti rõõmsate laste juures, kui nad õhtul voodikeses oma a-d välja
hüüdes laulavad. Sellise laulu kuulamisel meenutatagu, mida Rudolf Steiner ükskord kõne tekkimise kohta on
öelnud: "Ja väga vanadel maise inimarengu aegadel ei erinenud inimese häälikulis-heliline ilmutus mitte laulu ja
kõne järgi, vaid mõlemad olid üks. Ja mis inimliku algkeele kohta sageli öeldakse, see on õieti nii, et öelda
võiks: see inimlik algkeel (ürgkeel) on alglaul (ürglaul)."1 Lapsed kordavad ilmselt ka kõne õppimisel veel kord
lühidalt inimkonna üldist kõne arengut.

V.

Konsonandid katkestavad iga kord väljahingamist kindlal viisil, nad värvivad seeläbi tundeid omal viisil,
vastavalt sellele, kuidas katkestamine toimub. Selline katkestus võib olla väljastpoolt mõjutatud. Üks laps (ja see
on kõigi üksikasjadega elust võetud näide), kes veel vaevalt räägib ega ole veel kahte aastat vana, teeb järgnevalt:
õhtuti uinumise eel räägib ja laulab ta selgesti ja valjusti oma a-vokaali ikka ja jälle. Seal sõidab majast veidi
eemal mööda rong. Laps tunneb ära vedurimüra oma päevaelamustest. Niipea kui lapsuke allalastud kardinatega
toas kuuleb sõitvat rongi, peatub ta üsna äkki oma a-laulus, puhib kolmekordse f-f-f, millele järgneb jälle a.
Niisiis sisemine tundeelamus, mis väljendus laulvas a-s, katkestatakse millegi väljas ümbruses juhtuva läbi;
sellele reageeris laps f-ga, sest ta katsus öelda järele rääkida keelt, mida räägib rong. Seejuures võis näha, kuidas
konsonant kannab endas vormijõudu; valitud näites nähtub, et laps kasutab f-häälikut rongi kõlaliseks
kujutamiseks. Tarvitseb siis võib-olla ainult veel üks samm edasi minna, et aru saada, kuidas Rudolf Steiner
konsonantide olemust veel palju sügavamalt mõistis. Iga konsonant on oma tõelises olemuses midagi läbinisti
vaimset nagu ka kõne ise. Nagu laps maises f-i hääldamises leiab väljenduse välise maailma jaoks, nii on jumalad
kord oma kindlad häälikud lausunud. Nüüd mõeldagu aga, et too laps mitte ainult välist maailma ei jäljenda, vaid
alati, kui ta f ütleb, võib ta uuesti rongi luua. Niisiis alati, kui see f kindlas vormis suust kõlab, tekivad vedur ja
raudteevagunid - nii saame leida võrdluse vana jumaliku kõnejõu ja -võimu juurde, mis kord konsonantides pidi
olema elanud. Sellisest kaalutlusest mõtisklusest on võib-olla mõnel kergem mõista, kuidas saladuslik "Alguses
oli sõna ..." säilitab sügavat tõde. Jumalikkuses elavad häälikud on juba kord tõelist loomisjõudu omanud.
Mälestus elab veel piibelliku loomisloo piltides, kui seal näiteks kõlab: "Ja Jumal ütles ..." ja sel ajal kui ta seda
1 Rudolf Steiner, "Des Menschen Äusserung durch Ton und Wort" ("Inimese väljendumine heli ja sõna abil"), ettekanne
02.12.1922 Philosophisch-Antroposopischer Verlag am Goetheanum, Dornach, Schweiz, 1928.
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välja ütleb, on ta samaaegselt looja. Ka inimkuju on sõnast loodud. Jaa, inimene saab elava hinge alles seeläbi, et
Jumal puhus "elavat hingeõhku tema ninasse."

Siin võiks küll palju kaugemale minna, veel täpsemalt süveneda üksikasjadesse kõne ja inimesekssaamise
üle. Selles suhtes olgu ainult konsonantide tähtsus rõhutatud, kus iga häälik on vaadeldav kui teatava vaimse
kujundusjõu eriline tagajärg. Selsamal jõul, mis näiteks viib r-i moodustamisele, on tegemist inimliku kõrisõlme
vormimisega.

Vanast ajast omatakse nimelt teadmist, et inimene ei võlgne oma kuju mitte ainult nn loomaringi tähtedele
taevas, vaid et kõnes valitsevad konsonandid algselt samuti samadest tähejõududest pärinevad.

Meenutatagu veelkord seda, et vokaalides kõlavad vahetult hinge tunded lapses. Siis järgneb katkestamine
konsonantidega, mis iga kord erinevale organismi osale vastavad. Nii võib terve tundeskaala öeldud sõnas lahti
rulluda vastavalt sellele, kust katkestanud konsonant pärineb, näiteks rohkem ülemisest organismist, peast või
jäsemetest. Ometi ei teki mingit kahtlust, et meie tundeid mõjutab ja värvib enamasti meie keha teatav osa. Kui
meie hingest näiteks tõuseb rõõmutunne edu üle, mis meil on olnud, siis segab haige süda kergesti rõõmule
juurde hirmu- või kahtlusetunde. Mis täiseas avaldub, on aga lapses väga tugevasti olemas sellega, et kõnelemise
juures vabalt vokaalides üleskerkiv tunne alati diferentseeritakse konsonantide pidurduse abil. Selgitava näitena
kujuteldagu kord, kuidas laps väljendab oma rõõmu a-ga. Südamejõud omavad t-häälikut kui organi juurde
kuuluvat konsonanti. (Loomaringis on nimelt niihästi süda kui t seotud Lõvi tähtkujuga). Kui lapsel on terve süda
ja ta on õppinud ümbrusest ilusa t-hääliku, siis hakkab ta veel enne, kui ta tõeliselt rääkida oskab, naudinguga
ütlema ta või ata või tata. Ja see aitab kaasa tema südame tervele arengule. Kui aga lapse ümbruses räägitakse t-d
lohakalt, siis räägib lapselik suu samuti lohakalt ja rõhub halvasti väljendatud t kaudu tema südant. Sel moel võib
südames tekkida kerge paisumine (ummistus). See tasakaalustub üldiselt muidugi varsti: kordub see aga ikka
jälle, siis tekib lõpuks tõeline organismi ulatuv kahjustus; selle tõeline põhjus asub täiskasvanute halvas kõnes.

Laps suudab vokaalid osalt ise avastada. Konsonantidega läheb see palju raskemini. Ta vajab täiskasvanute
toetust, ümbritsejate kõnet, et järeleaimamise abiga kõnet leida. Seesama kujuneb tundeväravaks. Kui laps
kuuleb kõnehäälikuid selgesti räägituna, siis ei valmista mingit raskust organismi vastaval osal kaasa võnkuda
lasta. Peenemini tundev, nn keeletundega täiskasvanu võib end oma organitega hästi tunda, kui ta kuuleb ilusat
hästikõlavat kõnet, kuid on rõhutud ja ängistatud isiksuseta vormimatu kõne puhul. Kõige lihtsam on kindlaks
teha hingamise mõju. Tõelist ohtu näitab lapse jaoks, kui isikud, kes temaga elavad, lastekeelt järele aimavad,
selle asemel et õigesti rääkida. Laps peab üles kasvama puhaste helide ja kõlade najal, et oma keha sellega lasta
õigesti kaasa võnkuda äsjaärganud tundeelus.

Tema enese ebatäiuslikkuse rumal järeleahvimine põhjustab segaduse ja hävitab organeid kuni füüsiliseni.
Loomulikult võivad tagajärjed lapsel vahetult mitte avalduda, ometi paistab alles hilisemas elus nõrkusi tekkivat,
mille põhjused näivad enamasti mõistatuslikud. Aga seoste läbi, mida siin lühidalt on näidatud, saab võib-olla
ometi kergemini mõistetavaks, kui R. Steiner juhib tähelepanu: "Nii et mõndagi, mis diagnoosida võib hilisemas
elus nõrga seedimisena, leiab oma põhjuse õieti selle läbi, et sel inimesel oli üsna väikese lapsena ennast liiga
lapselikuks tegev lapsehoidja."1 

Niisiis, nagu lapselikus kehas saab jäsemete ja ainevahetuse liikumises esile astuda tahtev hing,
meeleorganite mitmekesisuse läbi kaalutlev ja mõtlev hing, nii on kõne tööriist ja värav, mille läbi leiab tundev
inimhing oma tee kehasse.

Laps, kes kord nii kaugele on jõudnud, et ta end kõnes saab väljendada, avaldab õige juhtimise juures suurt
hulka enesest vabanevaid tundeid. Armurohke õrnuse tõelist tundepurset, kaelustamise ja suudlemisega, võidakse
enamasti alles siis läbi elada, kui kindel kõneküpsus on saavutatud. See tavatseb juhtuda kolmanda eluaasta
lõpul.

Kaheksas peatükk

MINA ÄRKAMINE

I.

Niipea kui laps on kõnevõime kaudu võitnud võimaluse kergemini oma ümbrusega suhelda, muutub tema
tundeelu palju liikuvamaks ja sügavamaks. See kerge hingamine, andmine ja võtmine, millest koosneb sisse- ja
väljahingamine, saab alles nüüd õigesti areneda. Mõeldagu veel kord sellele, kui raske pidi olema lapsel, kes
omas mingit erilist soovi, kuid ei suutnud seda õigesti väljendada; või kui ta nägi midagi, kuid tal ei olnud
võimalust öelda, mida ta tahab. Ainult näitena olgu toodud sündmus ühe inglise kirjaniku eluloost. "Isa ja poeg"

1 Kursus õpetajatele, peetud Goetheanumis Rudolf Steineri poolt 1921.
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on eluloo pealkiri, mille kirjutas Edmund Gosse 1907.a.1 Ajal kui autor lapsena, kes veel rääkida ei osanud, kord
oma väikeses toolis istus, tõi keegi tuppa lambaprae ja asetas selle lauale üsna lastetooli kõrvale. Poiss, üksi
jäetuna, vaatas läbi avatud akna aeda. Järsku ilmus akna juurde hääletult suur koer, hiilis tuppa, haaras prae ja
eemaldus sellega vaikselt. See oli erakordselt varane elamus, mis Gosse mälestuses säilis. Täiskasvanud seisid
mõistatuse ees, kui nad jälle söögituppa tulid ja liha oli kadunud. Laps teadis kõike, ei saanud aga oma teadmisi
väljendada. Üks onu - nii läheb kirjeldus edasi - väitis, et laps olevat kõik ära söönud. Kujutatagu aga endale ette,
mis poisike läbi elas, kui täiskasvanu sellist nalja tegi, samal ajal kui ta ise nii meeleldi selgeks teha tahaks, mis
tõeliselt oli juhtunud. Milline tunnete paisumine, mis mingit väljapääsu ei leidnud, sai selle tagajärjeks!

 Sel ajal kui teise eluaasta lõpul kujuneb välja kõne, mille tõttu keskmine sfäär lülitub harmoonilisemalt
inimesesse, toimub tähtis protsess kogu peapiirkonnas. Ühes eelnenud peatükis on juba näidatud, kuidas pea
areng ülejäänud organismi arengust ette kiirustab. Aju, närvisüsteemi ja meeleorganite kujunemine on kolmanda
eluaasta keskpaiku juba väga kaugele jõudnud. Kasvujõud, mis aju, koljuluude ja pea teiste organite
kujundamisel olid tegevuses, saavad nüüd teataval määral vabaks. See ajapunkt langeb ligikaudu kokku
piimahammaste tuleku lõpuga pooleteiseaastaselt, siis on harilikult lõikunud enamasti kõik esimesed hambad,
arvult kakskümmend.

Füüsilise keha vormi kujunemine ühest esialgu nähtamatust (aga seetõttu mitte vähem täpsest) plaanist
toimub sammhaaval omaette. Niipea kui keha üks osa on suhteliselt valmis kujundatud, võivad olemasolevad
jõud, mis on oma füüsilise ülesande täitnud, võtta enda peale teise töö.

 Rudolf Steiner on nimetanud kasvujõudude kogumit eeterjõududeks (aga mitte atomistlikus mõttes). Igal
inimesel on eeterkeha, mis pole küll füüsiliselt nähtav, aga sellest hoolimata täielik reaalsus, sest kannab endas
inimliku kuju plaani. Kahe aasta pärast2 saab niisiis üks osa pea juurde kuuluvaid kasvujõude vabaks; sellest ajast
alates saab laps võimaluse oma mõtteid avaldada. Enesestmõistetavalt on see mõtlemine oma sisemise olemuse
poolest veel erinev täiskasvanu mõtlemisest. Lapselik mõtlemine on sel ajal täiesti piltlik ja esemeline
(konkreetne), mitte mõisteline. Kui näiteks öeldakse "suur", ei oska laps sellega midagi peale hakata. Hobune,
maja või isa on suur. Ta mõtleb alati pildikujutlustes. Sellel on suur tähtsus kasvatuses nendel aastatel, kuni
umbes viienda eluaasta lõpuni. Kuiväga seda peab silmas pidama, selgitatakse hiljem veel üksikasjalikult.
Kolmandal eluaastal toimub iga inimolendi arengus võimas hüpe, mida peab tunnetama. Läbi meeltevärava on
laps niikaugele väljapoole avatud, et pildid võivad lakkamatult hinge voolata, vähehaaval saab võimalikuks pilte
kinni hoida. Tekivad pildikujutlused ja toimub mõtlemise esimene sünd.

Tahtevärava läbi on laps ennast sissepoole avanud ja oskab ikka enam valmis vormitud organeid kasutada.
Ta on nüüd õppinud, kuidas peab oma liikmeid liigutama, kui tahteimpulss sisemusest üles kerkib.

Mõlema pooluse vahele, ühelt poolt peaorganisatsioon, teiselt poolt ainevahetus-jäsemeteorganisatsioon,
lülitub järk-järgult harmooniliselt hingamise ja vereringe rütm. Siin on välja kujunenud tundmine (tunne); kõne
tekkimisega tungib nüüd välja ka see, mis seni veel ei saanud tõeliselt väljenduda. Nüüd avaldub inimene
esmakordselt kui individuaalne olevus, varustatuna oma hinge kolme võimega: mõtlemise, tunde ja tahtega.
Sellest ajast alates ei või inimesest enam paljalt kui ühest kõrgemast loomast kõnelda, sest nähtavale on ilmunud
midagi täiesti uut - indiviid. Seetõttu on päris enesestmõistetav, kui umbes kolmanda eluaasta ümber saab laps
äkki võimeliseks rääkima endast kui tõelisest isiksusest. Ta võib iseenda kohta öelda mina - mõtleb sellega
ennast kui Mina. (Kui ta seni sõna mina ütles, oli see enamasti ainult üks järelkõne liike, aga hiljem mõistab ta
täpselt, mida mina tähendab). R. Steiner on ikka meeleldi esitanud Jean Pauli näite, kes erilise teadvusega läbis
kolmandal eluaastal selle Mina-elamuse.

Enamiku inimeste mälestused ei ulatu kaugemale tagasi kui just kuni kolmanda eluaasta sellesse aega, kus
nad ennast lõpuks ühtse isiksusena läbi elada võivad. Juba mainitud Wilhelm von Kügelgen toob "Vana mehe
noorusmälestustes" ilusa näite sellest: "Minu esimene enam-vähem selge mälestus algab 20. novembriga 1805,
kui ma kolme aastaseks sain. Kui ma hommikul silmad avasin, särasid mulle vastu kolm väikest vahaküünalt, mis
seisid valge linaga kaetud ja roheliste okstega kaunistatud laual ümber toreda koogi ..." (2 ptk).

Kõik inimese elu erilised staadiumid teadustavad endast juba teatavate märkide abil ka arengu eelnevatel
perioodidel. Mis nähtub näiteks kolmandal eluaastal kui Mina esimene sünd, toimub hiljem 9. ja 10. eluaasta
vahel jälle, kuigi teisel astmel.

Kolmandaks eluaastaks peab kasvatuses Mina-elamus olema ette valmistatud. Kui küsite endalt, kuidas see
kõige paremini võiks toimuda, siis võivad kindlad kasvatusprintsiibid, mida Steiner visandab, olla erakordselt
selgitavad. Ta ütleb üsna selgesti, et laps esimestel eluaastatel õieti kõik tagasi tõrjub "mis kasvataja tahte läbi on
korraldatud". Lapsel on tarve vabalt järele aimata, mida täiskasvanud teevad. Ta ei taha ennast millekski sundida
lasta. Seda võib sageli eriti selgesti näha ajal pisut enne kõnelema hakkamist. Üks selleealine poiss oli vanema
onu poolt liiga palju "kasvatatud"; see rippus armastusega lapse küljes, katsus aga alati poisi tahet tugevasti
1 1951, Evergreen Books, London.
2 Steiner võtab ajapunktina vanuseks 2,5 aastat
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mõjutada. Ta pidi näiteks teataval viisil onu kõrval pingil istuma ega tohtinud aias minna sinna, kuhu ta parajasti
tahtis. Lühidalt, laps oli alati millekski sunnitud, mida ta ise üldse mitte ei soovinud. Sellel oli kummaline
tagajärg. Niipea kui poiss kolme-aastaselt kõnet valitsema hakkas, tõrjus ta, nähtavasti täie teadvusega, tagasi
kõik vahekorrad onuga ega vaadanud enam tema poolegi. Kõik meelitused jäid eduta. Millega on siin tegemist ja
mida võidakse sellest õppida?

Kõigepealt peab aru saama, mispärast laps sel ajal tahtemõjutusi tõrjub. Kolmanda eluaasta lõpul on kõik
sellele suunatud, et isiksuse läbielamine võiks õigesti teostuda. Inimese Minaga käib koos sisemine vabadus.
Esimesed sädemed sellest võib just umbes kolmanda eluaasta ajal lapses süüdata. See on väga tähtis silmapilk.
Ettenägelikult saab selle eest abistavana hoolt kanda, kui ei taheta lapselt eelnevalt midagi sunniviisil saavutada
ja ta jäetakse mõjustamata - niipalju loomulikult, kui see parajasti on võimalik. Kui täiskasvanu käitub sel viisil,
siis märkab ta varsti, kuidas ta lapse erilise usalduse võidab. Ta pöördub täiesti iseenesest täiskasvanu poole,
niipea kui ta oma ettevõtmise juures on ebakindel. Üks poiss, näiteks, kes vasikale rohtu ja lehti noppis, et teda
nendega toita, pöördus iga kord ümber, enne kui looma juurde läks, et küsida isalt, kas ta seda tegema peaks.
Laps tundis kergelt hirmu ja tal oli tingimata tarve oma tegevusele toetust saada. Ta ei osanud veel palju rääkida,
aga häälitsustest ja silmade pilgust oli küsimus selgesti äratuntav. Piisas, kui peaga noogutada ja öelda: "Jaa,
mine aga sinna," ja poisike tegigi seda. Sel ajal ei pea aga last millekski sundima, mida ta iseendast ei taha.

Ajal, kui lapses ärkab Mina, märgatakse, kuidas ta ikka enam püüab palju asju, mida näeb, ise teha. Selles
staadiumis ei ole ainuüksi järeleaimamise tung, vaid sellega seostub väga tugevasti tahe midagi teha ja ühtlasi
tunda, et mitte keegi teine, vaid laps ise on midagi võimeline läbi viima. Laps näeb näiteks täpselt, kuidas ema
taldriku köögikappi paneb. Nüüd tahaks ka tema taldrikut sinna panna. Kui ta on noorem, niisiis veel alla kolme
aastat, siis on ta täiesti rahul, kui oma nõude pärast hirmul ema taldrikust kinni hoiab ja väike poiss või tüdruk
seda ainult sõrmega näiliselt edasi viib. Pärast kolmandat eluaastat võib täiskasvanu taldrikust kinnihoidmine
pisut temperamentsema lapse juures ägeda vihapurske põhjustada. Seda võidakse kõige paremini ennetada, kui
me rahulikult laseme toimingu lapsel üksi sooritada. Selle momendi mittemõistmine põhjustab lapsele
kujuteldamatuid kannatusi. Emad ja isad kaotavad üsna sageli omaenese enesevalitsuse "hukkaläinud" pojakese
pärast ja lasevad üsna sageli omaenese vahkviha vabaks, mis viib karistamisele, keretäiele ja karjumisele.

Ei tohiks ju mitte jätta arvestamata suurt murrangut, mis avaldub Mina ärkamise järel matkimise liigina.
Laps teeb kõigepealt lihtsalt järele kõike, mida ta väljastpool näeb. Ta elab nii tugevasti teda ümbritsevas
maailmas, et ta lausa sellega kaasa võngub. Arusaav täiskasvanu ei tarvitse lapsele "õpetada", kuidas ta lusikaga
peab sööma, kuidas oma kruusi peab hoidma ilma piima loksutamata, või koguni kuidas ta laua ääres peab
istuma. Kui teda ei sunnita, kuid ta saab täpselt vaadata, aimab ta seda järele, mida näeb. See toimub kuni
vähimate üksikasjadeni. Kui isa istub, käed vaheliti rinnal, teeb laps varsti samasuguse liigutuse, ja kui ema laua
juures toetub küünarnukkidele, teeb poiss või tüdruk lühikese aja pärast sedasama.

Pärast kolmandat eluaastat tekib järeleaimamises muutus, mis on sageli üsna vähemärgatav, kuid on väga
otsustav. Laps ei imiteeri nüüd enam nii nagu varem, kus ta nagu peegel näitas, mis peegli ees toimub. Nüüd
tahab ta juba iseenda kindla teadvusega teha seda, mida keegi teine teeb. Ta ütleb, ebateadlikult mõistagi, endale
midagi taolist: "Kuidas näeb see välja minus, kui ma käed vaheliti panen nagu isa või toetun lauale nagu ema?"
Ta tahab omaenese isikus jälgida, mis temas endas toimub, kui ta matkides nii toimib, nagu teeb keegi teine.
Selles tegevuses peab ta vabaks laskma.

Sundimatust tunneb ta imepärasel viisil oma sisemuses ja kogeb esimest korda tõelise vabaduse õnnetunnet.
Mõne silmapaistva isiksuse juures viib see sellise läbielamiseni, nagu seda kirjeldab Jean Paul. Teisi puudutab
erilisel viisil esmakordselt nende enese saatus. Tänapäeval võib osutada viiuldaja Fritz Kreislerile, kes juba
kolme-aastaselt näitas selgesti absoluutset kalduvust muusikale (ja nimelt nagu täiesti enesestmõistetavalt oma
ümbrusest). Tema palju noorem kolleeg Yehudi Menuhin sai kolme-aastaselt esimese mänguviiuli, mille ta olevat
maha visanud, sest see ei andnud heli, mida ta soovis. Mozart oli kolm aastat vana, kui ta üsna omalaadselt seadis
klaveril teatavaid helisid kokku, mis talle eriti meeldisid. See näitab, et tema loominguline muusikaline jõud sel
viisil end esmakordselt teadustas. Saatuse määratus võib juba selles vanuses esmakordselt avalduda. Ühel juhul
võib-olla ainult väga peidetult, teisel juhul päris avalikult. 

 Kui erakordselt see ka kõlada võib, nii on kolmanda eluaasta paiku silmapilk, kus inimeses uuel viisil
võivad kokku kõlada vabadus - isiksus (Mina-elamus) - saatus. Vähesed mäletavad sellest ajast end ja ometi on
enamik selle läbi elanud. Kui kasvataja on küllalt valvel ja tunneb ära sellise momendi, siis võib ta muutuda
lapsele suureks inimlikuks abiks.

II.

Enne kui veel käsitleda mõtlemise suunamise õiget tähtsust kolmandast kuni viienda eluaastani, olgu veel
kord kokkuvõtvalt rõhutatud, kuidas inimene kolmanda eluaasta paiku oma individuaalsust läbi elab. On juba
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kirjeldatud, et kolmandal aastal saavutatakse teatav kehaline harmoonia peaorganisatsiooni, ainevahetussüsteemi
ja rütmiliste organite vahel. Hilisematel aastatel toimub kolme funktsiooni tasakaalustumine hingelisel alal, kui
kasvujõud keha kolmes piirkonnas on teatava astmeni vabanenud. Elu mõistmiseks on eriti tähtis teada, et algul
näib lapses kõik rohkem ühtsena ja jaguneb alles pikkamööda. Ta on näiteks "üleni meeleorgan", nagu Rudolf
Steiner1 näitas, aga ka jälle üleni tahteorgan ja hiljem isegi üleni tundesse assimileerudes. Välise maailma
äratundmises toimub areng astmeliselt nii, et võidakse tajusid ikka rohkem analüüsida. Puud vaadeldakse kui
tervikut selle vormis, värvis; killustamine lehtedeks, tüveks, oksteks saab aga alles palju hiljem ja sammhaaval
teoks. Kolmanda aasta lõpuks on see atomiseerimine, kui see väljend on lubatud, saavutanud juba teatava
kõrgpunkti. Laps haarab vaatlusega osi ja võib neid isegi kuidagi kokkukuuluvana tunnetada; aga kõige juures
säilib veel täielik pildiiseloom. Ta teab nüüd lihtsalt, et õun kuulub õunapuu juurde. See võib niikaugele minna,
et kolmeaastane, kes vallatuses õuna oksalt rebib, tahab seda jälle tagasi külge kleepida, nagu kogemuste põhjal
võib mainida.

Kui see killustumine lapse tajuprotsessis ilma vastumõjuta edasi läheks, siis peaks ta ennast ikka enam
ümbritseva maailma mitmekesisusse kaotama. Hinges tekiks üha jätkuv küsimusmäng. Siis toimub õigeaegselt
tähtis sündmus, mille läbi kogu lagunemine peatatakse: individuaalne Mina haarab keha, vaimse isiksuse ühtsust
saab õieti tunda. Ja see on võimalik, kuna pärast kõnevõimet saavutab tunnete kujunemine sellise astme, et võib
alata kolmeliikmelise inimese harmoniseerumine.

Kui märgatakse otsustavat momenti pärast kolmandat aastat liiga vähe, siis juhtub kergesti, et Mina
ühendatud jõud liiga vähe mõju avaldab. Selle tagajärjeks võib olla, et kiiresti küpsev tajumis- ja mõtlemisjõud
peas tahaksid liigselt võita ülemjuhtimise. Kui see välja areneb, satub laps ikka rohkem analüüsivasse
mõtlemisse; see kaotab oma pildiiseloomu ja saab abstraktse vormi. Üks näide sellest, et sellise ohu moment on
alanud, on lapse teatav seisund. Ta hakkab oma miks-küsimusi esitama nagu jooksval lindil ega rahuldu ühegi
vastusega. Enesestmõistetavalt mitte, sest selles vanuses lapse küsimismaania ei tähenda midagi muud, kui
mõttetut-abstraktset mõtlemist; viimane n-ö laseb jalga siduva Mina juurest, sest teda pole õige kasvatuse kaudu
juhitud.

III.

Kuidas kasvatav isik osutub abistajaks, võib mõtlemise näitel selgitada. Laps saavutab - nagu äsja näidatud -
kolmandast eluaastast võime mõelda, sest peaorganisatsiooni kasvujõud on vabamaks saanud. Õigupoolest võib
esialgu ainult pildimõtlemine toimuda. Abstraktsed mõisted pole veel haaratavad. Seetõttu ei tohiks vähemalt
kuni viienda eluaastani pakkuda lapsele arve omaette. Loendamisriimid2 tühjade arvudega või lihtsalt loendada
laskmine, sest täiskasvanul pole parajasti ühtegi paremat tegevust varuks, ei anna lapsele midagi. Sellega
kiirustatakse ühte valdkonda, milleks laps põhiliselt võttes veel küps pole. (See ei ütle loomulikult, et lapsele
mängides või vägisi õpetades seda pakkuda ei saaks, kui keegi seda tahab - aga kui seda tehakse enneaegselt,
toob see kaasa kahjulikke tagajärgi.)

 Ka sellel eluperioodil öeldagu parem: siin on üks punane roos, siin kollane ja siin valge roos. Sellest piisab
täiesti. Moodsale inimesele võib see näida erakordselt pedantne. Veel palju raskemini on mõnele inimesele
mõistetav, kui talle tehakse ettepanek lapsele ka hilisemas mängus mitte midagi abstraktset anda. Tuleb endale
muidugi näiteks see selgeks teha, et nn "ladumismäng" võib olla küll hea ja ilus, kuid ka abstraktne ja kõlbmatu.
Mitte ammu oli veel ilusates värvides lihtsalt maalitud puunukke. Silmad olid tõepoolest vaid punktid ja jäsemed
üksnes visandatud. Kõigepealt nägi vaatleja ühte suurt nukku; keskelt võis teda lahti teha ja väiksem, sama
lihtsalt aga ometi ilusasti maalitud nukk tuli nähtavale ja nii läks see edasi kuni võib-olla viies või kuues väike
nukuke esile tuli, mis - oma suurusele vastavalt - alati veidi muutununa välja nägi. Seejuures polnud lapsel
üksnes lõbus, vaid ta hoidis omaenese vormijõude liikumas. Selline "ladumismäng" on soovitatav ja aitab
kujutluselu õigel viisil puhkeda. Kui aga võetakse samasuguse mänguasjana - nagu see tavaks on saanud - üks
kuup, millesse on pandud ikka väiksemaks muutuvad kuubid, siis on lapsele antud mäng, mis pole mitte ainult
väärtusetu, vaid isegi kahjustav. Selline kuup tähendab midagi geomeetriliselt abstraktset, mis lapselikule elule
mingit sisu ei anna. Sedalaadi asjad ajavad lapsesse enneaegse kõvenemise, milleks ta veel valmis pole. Lapse
pildimõtlemine muutub seeläbi nõrgaks ja liiga vara kujundatakse välja abstraktne mõtlemine; see kahjustab keha
hilisemal ajal. Kahjuks kasutavad nn Montessori-lasteaiad paljus selliseid abstraktselt tähistatud vahendeid veel
väga väikeste lastega. See tuleneb selliste institutsioonide õpetajate lähtekohast, et nad peavad lapsele
võimalikult vara - nagu öeldakse "mängides" - midagi "õpetama": arvumeele, ruumitunde, lugemise, kirjutamise.
Et seda saavutada, kasutatakse kõikvõimalikke õõneskehasid mitu korda rohkem kui mainitud

1 "Esimesel perioodil enne hammastevahetust on laps teatud määral täiesti meeleorgan. Te peate seda sõnasõnalises mõttes
võtma."
2 Mõeldud on midagi sellist nagu "üks, kaks, kolm, neli, viis, kuus, seitse, naereid keetmas näen üht eite."
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kuubiladumismängus. Kasvatuse tee, mis algab valede mänguasjade kasutamisega, viib loogiliselt edasistele
vigadele ka pärast kolmandat aastat. Mõeldud on näiteks elavat soovi lapselikku mälu tahtlikult harjutada,
milleks kasutatakse värsside päheõppimist; või asjade loendamist, mida laps peab tagastama. Igasugune
arvutamine kuulub enesest mõista just sellesse suunda. Aga kogu harjutamisega tahetud mälu kujundamine enne
tõelist kooliaega, mis alles hammastevahetusega peaks algama, on pahe. See peab üsna lapse hooleks jääma,
mida ta on võimeline igapäevasest elust meeles pidama. Veelkord olgu mainitud esimest lapselikku mälu, mis
esile tuleb, kui meelemuljed kergesti läbivad tahteregiooni. Niipea kui kõne areneb, tekib uus mälu. Meeltemulje
ei kao n-ö otsekohe lapse tahtepoolusesse, vaid säilitatakse keskmises inimeses. Mulje puudutab ka tunnet ja võib
n-ö südamega kaasas käia. Tekib pildikujutlus. Kuid vastuvõetud pildi side tundemaailmaga tugevdab või
summutab ja värvib meeltemuljet;1 umbes nii nagu rohkem või vähem liikuv vesi muudab asja, mis temas vastu
peegeldab. Mis siis lapsele nähtub, seda nimetavad täiskasvanud lapselikuks fantaasiaks. See lapselik fantaasia
püsib seni, kuni veel pildikujutlustes võib mõelda. Pildid säilitavad oma elavuse, sest vahetpidamata voolavad
sellesse keskmisest inimesest veel kasvujõud. Kui aga juba elu sellel perioodil mõtetelt rebitakse vägivaldselt
pildiiseloom, siis on sellel tähtis tagajärg. Sest kuigi umbes kolmanda eluaasta paiku pea kasvujõud aegamööda
on vabanenud, pole see samas ulatuses veel kaua nii ka ülejäänud kehas. Rütmilises ja veel enam
ainevahetusorganismis ei astu see vabanemine veel kaua sama tugevusega esile, nagu see on peas. Sellest
hoolimata jääb aga veel edasi püsima kooskõla pea elujõudude vahel üheltpoolt ning keskmise ja alumise
organismi vahel teiselt poolt. Kuni teatava astmeni peavad nad muidugi isegi läbi kogu elu ühtsuse moodustama.
Kui siiski juhtub enneaegselt mõtlemise lahknemine piltlikuks ja abstraktseks, siis mõjub viimane nii, et
elujõudude halvatus mitte ainult peas ei teki, vaid laieneb üle kogu inimese. Sellel on eriline tagasimõju
füüsilisele kehale, mille ülesehitamine on lapseeas sisemiste kasvujõudude tööst veel täielikult sõltuv. Nii
põhjustatud kahjustuse tagajärjed pole enamasti kohe nähtavad. Nad tulevad alles siis esile, kui inimlik organism
on palju oma elavatest reservidest ära kasutanud. Alles siis tulevad esile varases eas põhjustatud
organisminõrkused, seega hilisematel eluaastatel või eas.

IV.

Selles seosespeab mainima kolme erinevat kahjustust (haigust) inimese elus. Eelkirjeldatud mõttekäigu
arvestamisel võib neid küll nende olemuse järgi mõista. 

Vara väljakujundatud abstraktse mõtlemise füüsiliseks tagajärjeks on mõne organi kõvastumine ja
vähendatud elavus (nagu seda tekitab enneaegne treenitud mälu). Haigus avaldub enamasti sellepärast hiljem, et
omal ajal tekkinud kahjustuse võib veel kogu keha jõuline vitaalsus kergesti ületada. Aga eluperioodil, mil
kehaline areng juba jälle allakäiku teeb, niisiis igal juhul pärast elu keskpaika, muutub vähenenud vitaalsus
mõnes organis juba väga tuntavaks. Ja nii võivad mõned teise elupoole valulike reumaatiliste kannatuste
põhjuseks olla liiga vara kasutusele võetud mälus.2 

On juba märgitud, et abstraktse mõtlemisjõu läbi teeb inimlikku organismi pesa midagi kõvastuvat,
surmavat. Eriti suurt osa mängib elusa ülesehituses just näärmete õige koosmõju. Mõeldagu vaid sellele, kui
mõõtuandev on näiteks tüümusnäärme [või harknäärme, tõlkija märkus] mõju, mis hilisematel aastatel peaaegu
kaob. Teised näärmed omavad tähtsust kogu elu jooksul. Kes nüüd endalt küsib, millised näärmed nooruseas eriti
puudutatud võivad olla, et hilisematel aastatel tekivad reumaatilised haigused, siis võib sellele ainult oletustega
vastata. Reumaatiliste haiguste valdkonnas on tehtud viimastel aastatel väga huvitavaid avastusi. Kui
kahtlustväärt ka teraapiline tulemuslikkus pikemas plaanis võiks olla, näib üks siiski kindel olevat: neerupealise
seos reumaatiliste nähtustega. Kas ei ole mõistetav kujutlus, et lapseeas tõenäoliselt näärmete seas eelkõige
mõned funktsioonid said kahjustatud liiga suure mälumaterjali läbi? Lapsepõlves oli seal tegemist ainult selle
organi kerge nõrkusega.

Selline viide, see olgu kategooriliselt rõhutatud, on vaid oletusena öeldud, mis aga võib-olla oleks väärt
kontrollimist.

1 Andekatel pedagoogidel on tunne selleks üsna iseenesestmõistetavalt arenenud. Kuulsa Benvenuto Cellini isa teadis seda
juba. Seepärast andis ta oma väikesele pojale, kui see pidi tähtsat elamust mälus hoidma, päris teadlikult tugeva kõrvakiilu,
mitte karistuseks ega vihast, vaid kasvatuslikul eesmärgil. Talle oli tuntud, et sündmus, mis otsekohe tundega, näiteks valuga,
vastu võetakse, jääb alatiseks mälus püsima. (Vt Goethe tõlgitud Benvenuto Cellini elulugu).
2 Nii ütleb Rudolf Steiner: "Võidakse ju tundma õppida mõnd inimest, kes seletavad 40-aastasena või veel hiljem: neil on
liikme-luuvalu (jooksva), reuma. See võib ju tuleneda kõikvõimalikust aga on olemas tingimata selliseid juhtumeid, milles,
kui küllalt kaugeleulatuvaid uurimusi tehakse, jõutakse tingimata selleni, et reuma, luuvalu pärineb mälumaterjalidega
ületoitmisest lapse varastel eluaastatel." (Rudolf Steiner, "Die gesunde Entwicklung des Leiblich-Physischen als Grundlage
der freien Entfaltung des Seelisch-Geistigen", Dornach 1921/22, gedruckt 1949, Dornach, Goetheanum).
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V.

Teine häire, millele saab osutada, avaldub rohkem täiskasvanute hilisemas mõtteelus. R. Steiner juhib
tähelepanu sellele, et nn ehitusklotside rakendamine laste mänguasjana on erakordselt kahtlane. See mäng
ajendab last ühesugustest tükkidest, näiteks kuupidest või korrapärastest telliselaadsetest klotsidest püstitama
maju, losse või teisi ehitusi. Enamasti ehitatakse koguni eeskuju järgi. Seeläbi rebitakse lahku lapse veel ühtne,
piltlik mõtlemine. Tervikust loov mõtlemisjõud killustatakse. Tulemuseks on hiljem analüüsiv ja atomiseeriv
mõistus; see on täiesti kaotanud seose keskmise inimese tunnetega. Vaimselt nähakse seega, et materialism oma
atomistliku mõtteviisiga võiks olla paljude inimeste juures käsitatav pigem haigusena kui vabalt valitud
maailmavaatena! Mis varases lapseeas on veel ühtlaselt võnkuv, piltlik loov mõtlemine, murtakse tükkideks. Veel
halvemad on ju kokkupanemise pildimängud. Mingi lihtne pilt, maastik näiteks, mis on papile kleebitud ja
paljudeks osadeks lõigatud, tuleb lapsel jälle kokku panna. Paljud isad ja emad leiavad väga tervitatava olevat
oma võsukestele sel viisil tööd anda. Sest kulub sageli tunde, enne kui kõik osad jälle üksteisega sobivad; lapsed
on sellise pildi ladumise juures sageli hämmastavalt püsivad. Igal juhul kuulub see tegevus ka hävitavate
impulsside juurde, mis laps vastu võtab ja mille läbi kõige kergemal viisil kaldutakse mõtlemise tardunud,
materialistlikku rakendamisse.

Vastupidine, tervistav tuleb seevastu teistest mängudest, mida eriti võib soovitada; nimelt ehitamine peene
liivaga liivahunnikus. Seal lähtutakse tõeliselt ühtsest-diferentseerimatust ja vorm pannakse kogu materjalisse.
Nii töötab loodus kõige elava juures.

Selliste kaalutluste põhjal mõistetakse ka, mispärast R. Steiner kooliea - seega veel palju hiljem kui 3. kuni
5. aasta - arvutamisõpetuses alustab alati tervikust, millest lahutatakse või mida jagatakse. Ei alustata niisiis mitte
liitmise või korrutamisega, kus osad tervikuks või suureks peab tegema, vaid lähtutakse tervikust, millest osad
eraldatakse. 

Kui me eemaldume niisiis väikese lapse mängu korraldamisel nii kaugele looduse olemusest, et kõik
analüüsides toimub, siis röövime lapselt juba esimestel aastatel elavad jõud; sellest tingituna jõuab ta vanaduses
kindlate haiguste juurde. Ütleb ometi R. Steiner veel kooliaja kohta, kui arvutamist õpetatakse osadest ja mitte
tervikust lähtudes: "... me arendame temas, lapses, ka füüsilise keha ärakuivamist, skleroosi."1 

VI.

Kolmas häire, mida käsitletakse, on seoses eelnevaga. Kasvatuses 3. kuni 5. aastani peab seda võib-olla eriti
mõistma. Sel ajal tehtud vigade läbi ei aeta inimene vaimses suhtes üksnes kuiva, atomistliku mõtlemise juurde
ega tehta kalduvaks mingile füüsilisele haigusele, vaid esile kerkib suur oht, et inimene jääb kogu oma eluks
fantaasiavaeseks. Mida see aga põhiliselt tähendab? Et tema aju produtseerib mõtteid, millega tema hing ainult
väga vähe on seotud. Kas see aga pole seisund, mis kuulub otseselt meie aja põhihädade juurde? Teadlase hästi
treenitud aju näiteks on tänapäeval hingerahuga võimeline keemilis-füüsikalistest teooriatest lähtudes ja
komplitseeritud katseid rakendades aineid nii kokku seadma, et kogu inimkond võidakse sõjas lihtsalt hävitada.
Kas räägib siis füüsikus veel mingi inimliku tunde jälg tõepoolest kaasa? Tema intellekt töötab siitpeale lahus
ülejäänud inimesest, ta sarnaneb nüüdsest alates peaaegu elektronmasinale.

Öelduga osutatakse samaaegselt tolle haiguse, mis meie psühhiaatritele ja psühholoogidele nii suurt peavalu
teeb, skisofreenia ühe põhjuse jäljele. Kuulub ju selle hingelise häire sümptomite-pildi juurde, et inimesel on
mõtteid, mis ei tarvitse omada vähimatki seost tunnetega. Haige tegutseb ka vastavalt. Ta oleks näiteks oma
matemaatiliselt väljamõeldud plaanist lähtudes võimeline teist inimest maha lööma, ilma oma teo üle vähimatki
kahetsust tundmata või süümepiinu saamata. Tõenäoliselt saab teatavate kuritegude sagedust alles siis mõista, kui
avastatakse, et paljudel juhtudel haigus, millest lähtudes kurjategija tegutseb, on enamasti taandatav valele
kasvatusele varases lapseeas. Kusjuures otsekohe peab lisama, mislaadi kasvatusvigu on mõeldud; sest muidu
võidakse ainult naerdes öelda, et ümbritseva maailma mõjud iseloomu kujunemisel on selletagi tuntud. Kui lapse
elu kulgeb juba varases eas nii, et mängu ja õppimise läbi mõtted lahti rebitakse tunnetest, siis võib see
vanaduses enneaegselt arterioskleroosile viia; või saab keskeas kuivaks, atomistlikult mõtlevaks,
materialistlikuks teadlaseks, või varase kasvatuse väär juhtimine teeb teda juba kahekümnendate aastate
alguses skisofreenikuks, teatavail asjaoludel juba kurjategijaks.

On olemas loomulikult palju vaheastmeid, mis võivad ka üksnes väikestes anomaaliates avalduda. Inimesed
märkavad sageli tumedaid jõude, mis nendest esile tahavad tõusta. Nad tahavad neist sageli pääseda ja otsivad
seepärast meelelahutust ja lõbustusi. Sama püüavad aga ka need, kes end sisemiselt tühjana ja üksildasena
tunnevad.
1 Die Kunst der Erziehens aus dem Erfassen der Menschenwesenheit, 7 ettekanne, Torquay, 12.-20.08.1924. Troxler Verlag,
Bern 1949.
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Kui selge on seetõttu, et nad ilma kinota, raadiota ja telerita elada ei saa. Teised tahavad sportlike
elamustega hüvitada, asendada, mis nad sisemiselt on kaotanud. Kuidas kujunevad vanuriaastad sellistel
inimestel? Nad pole enamasti esiletulnud kehaliste puuduste (vigasuse) tõttu enam küllaldaselt liikuvad. Nad ei
suuda enam kõiki väliseid lõbustusi kaasa teha ja tunnevad end mahajäetuna, nad tunnevad üksildust piineldes ja
ülekohtuselt.

VII.

Kerkib üles küsimus, mida võiks teha elulõigus kolmandast kuni viienda aastani, kui keskmise inimese
kasvujõud vabaks saavad, et ennetada kõiki ähvardavaid pahesid. Kõik, mis last ümbritseb, peaks tõeliselt
kunstiliselt kaunis olema. Ta peaks peale selle palju kokku puutuma loodusega, aasadega, lillede ja puudega. On
vajalik vahekord loomadega, aga kõike loomulikul viisil; ei tarvitse lapse tähelepanu algul eriti sellel juhtida "kui
ilusad on lilled", "kui armsad on loomad". Sellel pole mingit mõju. Peaasi on aga, et väikeses poisis või tüdrukus
virguks selge tunne, et täiskasvanu armastab loomi tõeliselt ja imetleb lilli, teeb kõike aukartuse ja andumusega.
Seeläbi jäävad lapse eeterlikud jõud elavaks ja liikuvaks.

On soovitatav lastega pärast kolmandat eluaastat alustada eurütmiaga. Siin ei saa lähemalt selle R. Steineri
rajatud liikumiskunsti põhialustesse süveneda (kõigest võib lähemalt lugeda vastavatest raamatutest). Tuleb aga
märkida, et selles vanuses lapsed teevad harjutusi erilise rõõmuga. Nad märkavad ise, kuidas nad seeläbi elavaks
ja värskeks muutuvad. Seepärast harjutatakse juba Steiner-koolide lasteaedades reeglipäraselt eurütmiat.

Kasvatus lasteaedades on suure tähtsusega väikese lapse jaoks. Lasteaiaküsimus sai ülepea aktuaalseks alles
olevikus sotsiaalsete vahekordade muutumise tõttu. Leiti vajalik olevat, et emad lähevad tööle ja sel ajal peavad
lapsed olema "hooldatud". Seetõttu tuleb lasteaeda eelkõige ainult kui paratamatut pahet mõista, mis aga
loomulikult peab saama heaks muudetud. See "hooldamise" mõte pole juba iseenesest päris õige, kuigi teatavail
asjaoludel hästi mõistetav. Selles on nagu mingit tahet lapse eest vastutust lihtsalt ära võtta. Ema vabastab end
mõneks ajaks survest, mille all ta tunneb end olevat seetõttu, et peab alatasa lapse eest muretsema. Õieti peaks
laps arusaaja ema kõrval rahulikult koju jääma, et siin kõike säilitada, mida tema keha ja hing vajab. Ta võiks
rahulikult mängides järele aimata, kuidas ema töötab. Ei tohi aga tahta teda "dresseerida". Tal võiks olla oma
väike lapp, millega põrandat kuivatada, labidas ja reha aiatööks. Kõike seda ei tohi kunagi pedantlikult juhtida,
vaid lihtsal ja südamlikul viisil, nii et naine kannab ka töö juures oma last armurikkal moel teadvuses. Sellel ajal
poleks mingit erilist vahet poiste ja tüdrukute vahel. Kogemus näitab, et väikesed poisid täpselt sama meeleldi
oma nukkudega mängivad nagu tüdrukud, eeldusel, et need pole maitsetud modellid, mida vaateakendel
näidatakse. Mängukeedunõusid armastavad mõlemast soost lapsed ühel määral.

Vabal ajal jutustab ema või isa muinasjutte, mis valitakse vastavalt vanusele.
See, mis vanematemajas võiks toimuda, tehakse lasteaias paljude lastega koos. Eesmärgiks ei tohi olla, nagu

juba eespool osutati, et lapsi vanuses 3 kuni 7 aastani õpetada. Nad ei tarvitse midagi tavapärases mõttes
"õppida". Nendes tuleb äratada see, mis nii kergesti elavaks muutub, kui see õigel ajal toimub. Aga suurimat
kahju tekitab, kui lapsi õpetatakse vastava meetodi järgi Montessori-tüüpi ja sarnastes lasteaedades. Nendes
institutsioonides ollakse 5 aastaga juba niikaugel, et lapsed lugeda, kirjutada ja arvutada oskavad. See näib
paljudele inimestele küll väga "praktiline", surmab aga enamasti mitte ainult lapse fantaasiaelu, vaid ka sellisest
kasvatusest võrsunud täiskasvanu oma. On tõesti kahetsusväärne, et nii suure armastusega sisustatud asutused
nagu Montessori-lasteaiad, laste fantaasiaelu põhjani hävitavad. Sest nimetatud institutsioonides rakendatakse
esmase õppevahendina just "ehitusklotse ja Fröbeli täringut". Nii kirjutas Montessori ise oma kuulsas raamatus
"Isetegevus kasvatus varases lapseeas (Selbsttätige Erziehung im frühen Kindesalter"). Need on siis
kolmeaastased lapsed, keda siin kasvatatakse ja sagedasti just seda ette võetakse, mida eelöeldu põhjal peaks
vältima. Väikesed saavad , näiteks, mängimiseks tuntud, täiesti ebakunstilised klotsid, mis erinevad üksteisest
ainult suuruse poolest. Eesmärgiks on lapsele võimalikult vara suruda mällu mõisted nagu "ruum" ja "suurus".
See olgu vaid lihtsa näitena esitatud. Kes tahab rohkem sellest teada, tarvitseb ainult ühte vastavat asutust
külastada või nn "standardtööd" lugeda.

VIII.

Võidakse kergesti küsida, ja tänapäeval teevad inimesed seda meelsasti, mispärast õieti pannakse nii suurt
rõhku kasvatusele, mis õige eriliselt fantaasiat viljeleb? Sellepärast, et sellest tuleneb lapsele palju praktilisi
tagajärgi. Üks tähtis nähtus tekib just vanuses kolmest kuni nelja-poole-aastani, mis valmistab vanematele ja
psühholoogidele palju ebameeldivusi ja peamurdmist. See on nn trots, mis võib pikka aega püsida ja millest
kõige paremini saab jagu, kui lapse kogu konstitutsiooni õigesti mõistetakse. Kõigepealt peab kasvataja
meenutama seda, kuidas sellel ajal, umbes kolme-aastaselt, laps võib ennast esimest korda täielikult indiviidina
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tunnetada. Füüsilises suhtes on meelte väljakujunemise, kõnevõime, jäsemete kindluse ja ainevahetuse
korraldamisega saavutatud kehaline harmoonia; selles tunneb laps end kui tervik. Sinna lisandub juba kirjeldatud
mõttejõudude vabaks saamine. Selle uue tegevusega, mõtlemisega võib laps end ikka ja jälle ise vaadelda, mis
enesestmõistetavalt üsna lihtsal viisil toimub. See peaks ainult piltlikult toimuma, seoses tunnetega, mis saavad
kehalisest seosest kõne arenemisega enam-vähem vabaks.

Kui lapsel on võimalus anduda oma fantaasiast täidetud mõtlemisele, siis võib ta selle abil teatava astmeni
valitseda oma tahet, mis on veel väga tugevasti kehasse kinnitatud. Kui laps ehitab liivast kõikvõimalikke
künkaid, mida ta nimetab majadeks, lossideks, puudeks ja jõgedeks, siis toimub see tegevus täielikult
pildikujutlusena; kui last vaadelda, siis toimub kõik rahulikult omaette. Kui aga mängusse sekkub arusaamatult
võõras tahe, on rahu häiritud. Kui täiskasvanu ei jäta lapses üleskerkinud pilte rahule, vaid püüab oma
"täiskasvanulikku" peale suruda, liigutab end kohe lapselik tahteelement sageli üsna sündsusetul viisil. Laps asub
häireseisundisse ja muutub trotslikuks. Ta tahaks järgida ainult omaenese vaistlikku tahet, mis asetub eitades
kõige väljastpoolt tuleva vastu. Mõtlemiselement rebib end lahti ja püsima jääb ainult pime vastuseis. See võib
nii kaugele minna, et laps teeb koguni vastupidist sellele, mis tema ettekujutuses elab; ta tunneb, nagu poleks
enam ühtegi fantaasiast täidetud kujutlust, ka mitte väljastpoolt pakutut. Peab teadma, et selles elueas kujutab
tahe, mis nii tugevasti kehaga on seotud, endast veel midagi väga kaootilist, metsikut. Üleväsinud lapsest on seda
igaühele näha, mis sellisel juhul toimub. Meelte ja tunnetega seotud mõtlemise mõju jääb järk-järgult kõrvale.
Mis siis väga sageli juhtub? Väike poiss või tüdruk, kes äsja veel rõõmsalt ja südamlikult mängis, tõmbab äkki
lina laualt, rebib eesriide alla, tõukab kõike enda ümber ja karjub pidurdamatult ilma isegi enam teadmata, miks.
Sellisel silmapilgul pulbitseb, organismist välja tahte hävitav element.

Vanuses kolmest kuni viieni, kui trots tavaliselt esineb, on tegemist üht liiki arengukriisiga, mis samal viisil
elus vaevalt enam kordub. Sest sel momendil on olemuseks üheltpoolt minatunnetuse uudsus ja teiseltpoolt tahte
siiski veel tugev seotus keha külge. Siia lisandub sel ajal mõtlemise iseäralik konstruktsioon. Sellel on oma
fantaasiarikkuses palju seoseid fantaasiamaailmaga, mis võib vahetult tahet mõjutada. Kui aga puudub
unenäolise fantaasia ilu, sest lapsele on pakutud üksnes abstraktseid kujutlusi, siis on lapse mõtlemisel vähe
jõudu tema tungidele ja tahtele. Ja toimub just vastupidi sellele, mis pidi olema: alt ülestõusev valitsemata tahe
saavutab liiga suure mõju hingelisele keskinimesele. Laps tõrjub teiste inimeste mõju ja sekkumise tagasi; ta
tahab trotslikult kõike ise teha ja muutub kogu ümbruse jaoks raskeks. Kui aga kasvatus arvestab vaadeldavat
probleemi ja väldib kõike, mis röövib lapselt tema fantaasiamaailma, on võimalik "trotsivanust" vältida või palju
lühendada.

Seejuures võib üsna õigustatult vastu vaielda sellele, et väga kogenud lastearstid ja psühholoogid arvavad 3.
ja 4. aasta vahel esineva trotsi olevat ainult looduse tõsiasja, mida tuleb taluda ja mille juures midagi muuta ei
saavat.

IX.

Muinasjutuküsimust on mainitud nii sageli, et on võib-olla otstarbekas üksikuid praktilisi seisukohti
käsitleda. Kui jutustamisel on lasteaia-eas, pärast viiendat aastat suur tähtsus, siis on õigesti valitud
muinasjuttudel kolme- kuni viie-aastastele vähemalt sama suur tähtsus. Et lapsele õiget muinasjutumaterjali
pakkuda, on vaja lihtsalt sel ajal kogu tema konstitutsiooni eriti silmas pidada.

Eelnevatest arutlustest nähtub, kui kaugele on inimene pärast kolmandat aastat viiendaks eluaastaks oma
arengus edasi astunud. Indiviid tunneb end esmakordselt õigesti maapeale vastu võetuna. Niipalju kui hingeelu
vaadelda, on kujutlus- ja mõttejõud põimitud pildimaailma; see on veel täiesti suguluses kasvujõududega, mis on
üles ehitanud meelte-närvisüsteemi organid.

Nendesse jõududesse siseneb palju tähtedemaailmast. Laps võib pärast kolmandat aastat seda maailma
mõõtmatul viisil tajuda, niipea kui tõelised pildid temas üles kerkivad. Rütmilisest organismist hakkavad nüüd
ülesehitusjõud vabamalt ja füüsilisest kehast lahutatuna mõjuma. Hinge tunne võngub sellega ühes hoopis teisiti
ja tunneb kosutavat erutust kõigest ilusast, keelelis-muusikalisest vormist.

Mõistagi töötab ta tahtvas hinges veel sügavalt uinuvana. Alles neljanda aasta lõpul, viienda alguses
vabanevad kasvujõud sedavõrd ainevahetus-jäsemetesüsteemist, et hing omandab rohkem arusaamist inimliku
tahte teadlikuks juhtimiseks. Ja seepärast avaldub viienda ja seitsmenda eluaasta vahel nn moraalse arusaamise
kõige esimene alge.

Nüüd on esitatust selgeks saanud soovitatava kasvatuse tarvis, et kogu perioodil kuni seitsmenda aastani on
eriti abistav printsiip järgnevas: juhitagu last vähehaaval nii maailma, et ta väljastpoolt oma Mina leiaks endale
ikka midagi sugulaslikku. Sugulaslikku ikka kõrgemas mõttes. Näiteks see, mis tema aju üles ehitas, oli
tähtedejõud ja kui nüüd pärast pea kasvamise teatavat lõpulejõudmist näidatakse talle midagi piltlikus vormis,
siis on see tähekogude vaimne mõju ja laps tunneb end tõesti sellega suguluses olevat.
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Kui see on selge, siis ka jutustatakse lastele õigel ajal õigeid muinasjutte. Esimesena küsitakse tänapäeval
muidugi: kas on ülepea veel olemas muinasjutte, millel on nõuetele vastav sisu? R. Steiner toonitas ikka ja jälle,
et Grimmi ja Bechsteini muinasjutud on kõige sobivamad. Nende hulgast on kõige parem vastavaid muinasjutte
valida. Varsti pärast kolme aastat võib enamasti juba jutustada Lumivalgekest. Miks? Seal elab kõik piltide
rohkuses. Siin ei ole vaja üksikasjadesse laskuda, sest autor on seda juba teistes töödes püüdnud teha, siin
antakse ainult teejuht, mille abil täiskasvanu ise võib valida, mis talle näib kohane.

Indiviidi inkarnatsiooni kujutatakse "Lumivalgekeses" eelkõige sümboolse pildiga punaste veretilkadega
valgel lumel, ümbritsetud akna mustast eebenipuust raamidega. Ja kuhu vaatab siis kuninganna? Küllap
ülemeelelisse maailma, millesse aken teda vaadata laseb, ja sealt saabuv lapsuke teatab endast mõttepildis. Kes
on usaldanud sellist tõepärast pildikõnet, see teab, et kuninganna nägemuses ilmutab end inimese olemus, mis
tekib kehast, hingest ja vaimust. Akna must eebenipuuraam tähendab füüsilist keha, mis tõepoolest on "raamiks"
kõrgemale inimesele. Punane veri saab hinge mõttepildiks, milles elavad mõtlemise, tunde ja tahte kolm võimet.
Seepärast on ka just kolm veretilka, mis maha kukuvad. (Selles võidakse imetlusega tunnetada, kui sisemiselt
õigesti ja täpselt muinasjutt jutustab). Ja valge lumi, millele veri langeb, kujutab vaimu. See avaldub valges.
R.Steiner ütles näiteks ettekannetes värvide kohta: "Valge või valgus kujutab vaimu hingelist pilti."1 Edasi
kirjeldatakse "Lumivalgekeses" maailma, milles elementaarmaailma olevused on veel täiesti elavad. Neid pilte
armastavad lapsed nii väga, sest nad ise veel sageli neid olevusi selgesti kogevad, isegi kui täiskasvanud sellest
midagi ei märka. Aga kui sageli võidakse näha, et lapsed valjusti ja mõnikord isegi naerdes vestlevad millegagi,
mida me ise üldse ei näe. Sellistel momentidel vähemasti tuntakse selgesti, et see mitte ainult üleajav fantaasia ei
ole, mis lapses tegutseb; tal on tõesti kohtumine ühega nendest olenditest, kes muinasjutus näiteks
päkapikkudena esinevad ja kes "mägedes maaki raiuvad ja naeravad".

"Lumivalgeke" näitab veel ühte teist põhimõtet, mis selles vanuses lapsi tervistab ja abistab. Ja see on
rütmielement, mille järele väikesed igatsevad ja milles nad meeleldi elavad. Nii kirjeldatakse seitse korda
situatsiooni, kus võõrasema küsib:

 "Peeglike, peeglike seina peal,
 kes on ilusaim kogu maal?" 
Iga kord tekitab küsimus pinge, millele vastuses järgneb lahendus. See mõjub tõepoolest nagu südamerütm,

nagu süstol ja diastol. Samuti saavad teoks seitse küsimust, mida igaüks seitsmest päkapikust esitab: "Kes on
minu toolikesel istunud? Nüüd on pinge päkapikkudes, mida me kaasa elame - ja siis lõdvenemine meis enestes,
mis seisneb selles, et kuulaja täpselt teab, et see oli Lumivalgeke, kes oli istunud, söönud, leiba võtnud jne.

Loomulikult tekib rütm ka seeläbi, kui iga päev jutustatakse muinasjuttu võimalikult samade sõnadega. Jutte
ei tohi ette lugeda, sest nad säilitavad oma elavuse just sellega, et elav, hingav inimene vahendab südamlikult
oma kõnega lapsele muinasjutu tõelist sisu.

Selles vanuses lapsele on kohased tähe- ja päikesemuinasjutud: võetagu näiteks muinasjutt tähetaalritest.
Kõik muinasjutud, mida jutustatakse, ei tohi liiga kiiresti vahelduda. Jutustaja peab omama õiget sisemist takti, et
tabada, millal on Lumivalgekese või Konnkuningaga mõneks ajaks küllalt. Pandagu tähele: kui laps vajab jälle
midagi hästi rütmilist, siis võib, näiteks, vahepalaks kasutada mõnda lühikest lugu nagu "Täi ja kirbuke".

Eelnevast on selgesti tunda, kuidas peaks juhtima lapse mõtteelu perioodil kolmandast kuni viienda aastani.
Aga siis kerkib loomulikult üles küsimus, kuidas sel perioodil peaks tundemaailma juhtima. Ka selleks on alati
tähtis silmas pidada vastava ea arenguseisundit. Tundeelu on ju kolmandal aastal veel ulatuslikult tahtega
ühendatud. Mida see aga tähendab? Et sel ajal ei tohiks laste toiminguid moraalsest seisukohast hinnata. Mida
laps tegema peab, tuleb täiesti südamejõududest ja valitsetakse õigupoolest nende poolt. Kuidas seal aidata?
Eelkõige hoolitsusega kõne eest, nagu juba öeldud, edasi laululis-muusikalise ja eurütmiaga.

Religioossete tunnete aeglane arenemine loomulikul ja enesestmõistetaval viisil viib selleni, et tahtelisus
kujuneb lapses viiendast aastast alates vabamaks. Suurimat tuge selles arengus leiab laps täiskasvanus, kes
tõeliselt armastab lilli, loomi ja inimesi. Sest niipea kui laps õpib järeleaimamise teel kõnet, ärkab samas
hingekeses kalduvus kõige elava poole, kui vaid lähema ümbruse täiskasvanud osutavad aukartust maailma vastu.
Kui need tunded on lapsele mõnda aega mõjunud, tekib pärast 3-4-aastaseks saamist vajadus talle järk-järgult
võimalust pakkuda rohkem loomadega tegeleda. Lastele ei tohi aga väikest jänest või kassikest anda enne, kui ei
olda kindlad, et poiss või tüdruk loomakest asjatult ei piina. Enne kolme aastat võib laps ülepea mitte mõista, et
kassil on valus, kui ta karvu kistakse või sabast rebitakse. Pärast kolmandat, eriti aga pärast neljandat aastat on
väga soovitav lastel aias tegutseda. Kui nad ise paar lille istutavad või veidi aedvilju kasvatavad, mida nad hiljem
ise keedavad ja endale pidusöögi valmistavad - siis tähendab see olulist abi hilisemateks aastateks. Tahet
harjutatakse rõõmude abil ja samaaegselt õpib kasvav inimene varakult mõistma: seal, kus sa kaevad ja tegutsed,
seal mõjud sa loovalt. Kui see esialgu ka ainult puhtalt tundeelamusena lapsesse siseneb, luuakse moraal

1 Rudolf Steiner, "Das Wesen von Farben", 3. ettekanne. Philosophisch-Anthroposopischer Verlag am Goetheanum, Dornach,
Schweiz, 1925.
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tulevasteks aastateks, kui inimese tahe kujuneb vabamaks. Seeläbi tekib hilisematel aastatel tõeline religioosne
moraal, sõltumata igast traditsioonist.

Nimetatud ajal peaks lapses ärkama huvi ja armastus kõige vastu. Enesestmõistetavalt ei püstitata
kasvatajale ühtegi reeglit selle kohta, kuidas seda saavutada. Aga üks on kindel, et vältida tuleb selles vanuses
kõike sundivat, valutegevat ja hirmutavat. Täpselt sama vähe kui varases lapseeas tohib harrastada füüsilist
"karistamist", ei pea ka hingelist "tublidust" proovima. Kui paljudele vaestest ringkondadest tehakse selgeks, et
nad ei või seda või teist saada, sest vanematel pole küllalt raha. Sellistest asjadest ei tohiks õieti juhitud
kasvatuse puhul esimestel eluaastatel üldse rääkida. Lapsi saab selliste mõtete ja tunnete juurest kergesti eemale
juhtida, kui säilitatakse fantaasia elavana ja vanemad, eriti ema, on siiralt rõõmsameelsed. Juba sel ajal võime
ennetada ja inimest kurja ussi eest kaitsta, kes nii paljude südame juures närib: kadedus ja kiivus. Seepärast ei
tohiks laps kunagi läbi elada seda, et vanemad venda või õde rohkem armastavad kui teda ennast. Kiivus tekib
laste seas ainult siis, kui täiskasvanud ebaõigesti käituvad. Kui tuleb näiteks beebi ilmale, siis peab 3-4-aastases
nii palju huvi uustulnuka vastu äratama, et see talle täiesti enesestmõistetav on, kui ema oma suurema tähelepanu
imikule pöörab. Vanem laps peab end tundma kaasatõmmatuna armurikkasse hoolitsusse noorema eest. Siis aga
kui ema või isa reedab suuremat kalduvust väiksema olevuse poole ja rõhutab koguni kannatamatult: "Sa oled ju
juba suur", tekib väga kergesti kiivus, mis mõjub laostavalt lapse sisemuses. Hästimõeldud kasvatuse õigluses ei
tohiks kunagi niikaugele jõuda, et selline märk nagu kiivus ülepea võiks tekkida.

On väga tähtis, et vanemale vennale-õele, kes ise võib-olla pole rohkem kui 4-5-aastane, ei panda lihtsalt
vastutust nooremate õdede-vendade eest. Just seal, kus rohkem lapsi kasvab perekonnas, esineb sageli, et
hoolitsus ja mure jäetakse liiga vara vanematele lastele. Viieaastane tüdruk jätab juba siis mureliku majaema
mulje; nii vananeb laps enneaegselt, kaotab muretu rõõmsameelsuse, mis kuulub lapseliku keha ja hinge
ülesehituse juurde.

Lõpupeatükis tuleb juhtida tähelepanu veel järgnevale, mis kehtib kogu varase lapsepõlveea kohta kuni
seitsmenda eluaastani: last ei tohiks õieti kunagi üksi jätta, esmajoones ilma emata. Loomu poolest tahab laps
alati tunda end kaitstuna. Ema armastavad mõtted muutuvad lapse jaoks kestaks, mille läbi ta end muretult ja
kindlalt tunneb. Üks ema peaks seda teadma ja alati meenutama, et laps pärast sündi temast ainult füüsiliselt
eraldus.

Ka vanem imik peaks olema veel nii ema haardeulatuses, et ema teda alati kergesti näha ja lühikeste
ajavahemike tagant ka tema juurde tulla saaks. Last peab ergutama, kuna ta vajab eluks ja arenguks emast
kiirguvat sisemist soojust. Seda tuleb meie ajal eriti rõhutada, kuna inimesed tänapäeval kasvatuspõhimõtteid
ainult külmalt ja mõistuspäraselt välja mõtlevad. Võib kohata nt noori emasid, kes täiesti tõsiselt lapse äärmisel
juhul üheks tunniks päevas hällist välja võtavad, et temaga mängida. Nad ei söanda seda sagedamini ja pikemalt
teha ja selgitavad, et ei tahaks last enesestmõistetavalt ära hellitada!

Niipea kui laps on vanemaks saanud, võib ta ka üksi aias olla, samal ajal kui ema toas askeldab. Kolme- ,
neljaaastased muutuvad aga otsemaid rahutuks, kui ema plaanib üksinda ära minna. Kujutluse korral ema
äraminekust küsib väike nt üsna hirmunult:” Ja, kes aga siis mind hoiab?” Juhul kui lapse poolt armastusega
tunnustatud isa kohal pole, vaid keegi vähem usaldatav isik, äratab ema lahkumine üksilduse ja kaitsetuse tunde,
millest võib-olla enam kunagi elus jagu ei saa.

Selles eas ei aita, kui tahta eelnevalt jagada lapsele selgitusi, miks ta üksi jäetakse. Ta pole veel suuteline
aru saama põhjustest nagu hiljem ja kannatab ikkagi hoolimata kõigist selgitustest.

Kes tahab rangelt seda reeglit järgida, saab ühel päeval imelise tasu. Laps ütleb võib-olla täiesti iseenesest,
kui ta on vastavalt arenenud: ” Nüüd võid sa (ta peab silmas ema või ka isa) ära minna.” Siis piisab kellestki
teisest majas kaitseks ja laps tunnustab teda kergesti.

Selline kasvatus ei “hellita” last ära – ei, laps saab hilisemas elus  olla hingeliselt vaba ja erapooletu. Ta ei
kanna erinevate hirmuseisundite algeid endaga kaasa küpsemasse ikka.

Et pärast viiendat aastat elujõud või eeterkeha, nagu Rudolf Steiner seda nimetas, end tahtesfäärist
tugevamini vabastab, muutub laps kogu oma olemises palju harmoonilisemaks. Nüüd alles võidakse talle õpetada
seda, mida ta teha tohib ja mida mitte; sest nüüd on saabunud aeg, kus ta on ettekirjutustele vastuvõtlik.
Tahtejõudude vabanemine tugevast orgaanilisest seosest jõuab lõpule hammastevahetusega.

Hammastevahetus puudutab nimelt esimese seitseaastaku kestel inimese ainevahetuse-tahteorganismi kuni
peaorganismi kõige tugevamini. Hambad ise lülituvad loomulikult orgaaniliselt seedetrakti ja vaadeldakse alati
kui anatoomiasse kuuluvaid. Ja siiski kuuluvad nad oma kujunemise, vormi ja kõvaduse järgi täiesti ülemise
organismi kujunemisjõudude valdkonda. Kui ainevahetus on lõplikult pinna niikaugele ette valmistanud, et uued
hambad võivad lõikuda, siis on eeterlikud jõud tõepoolest orgaaniliselt vabanenud.

Esimene lapseiga on sellega lõpule jõudnud. Laps on saanud õppimisküpseks ja astub oma elu uude etappi.
Nüüd võib ta kooli minna.
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Kui lugejad veelkord heidavad pilgu selle raamatu sisule, siis võib tunda: et lapsele õiglane olla, peab
täiskasvanu täiesti teadlikult kaasa tegema lapseliku olemuse järk-järgulise muutumise. Just selles eksitakse
kergesti, et täiesti erinevalt peab toimima, kui on tegemist vastsündinuga või kui imik juba toiduga on harjunud,
kas laps oma esimesi käimiskatseis alustab või tunneb end juba iseseisva inimesena. Iga kasvataja arusaamade
jäigastumine mingil ühel astmel pidurdab lapse arengut. Ja nii kutsub esimeste aastate muutuste jälgimine üles
sellele, et oma hinges alati jääda liikuvaks, alati elada kaasa vahetpidamatu muutumisega.
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