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Eessõna

Me oleme üksildased olendid. Veedame kogu oma elu, 
püüdes olla vähem üksi. Üks iidsetest meetoditest, mida 
kasutame, on jutustused, mis anuvad kuulajaid ütlema – ja 
tundma – „Jah, täpselt nii see ongi, või vähemalt tunnen 
mina samamoodi. Sa ei olegi nii üksi kui sa arvasid.”

         (Steinbeck 1930)

Kohtusin Kim’iga kümme aastat tagasi ühel kiindumusteooria 
koolitusel. Seminar, mis toimus psühhiaatriahaigla kasutamata 
palati kõledate seinte vahel, mõjutas väga tugevalt paljude osale-
jate senist arusaamist kiindumusteooriast. Tagasi vaadates mõis-
tan, millist mõju see sessioon ka minule avaldas. Üks asi, mida 
ma kõige selgemalt mäletan, oli see, kuidas Kim kasutas lavastusi, 
et näidata, mil moel mõjutavad laste kiindumusmustrid nende 
käitumist. See käivitas mu kujutlusvõime ja kui hakkasin tööd 
tegema kasuvanematega, võtsin kasutusele jutustused, et aidata 
neil mõista, kuidas suhted määravad ära käitumise. Jutustustel 
on võime näidata selliseid situatsioone palju selgemalt kui ühelgi 
teisel selgituse vormil. Muidugi ei olnud mina ainus inimene, kel-
lele Kim mõju avaldas. Nende kümne aasta jooksul on neid ideid 
kasutanud paljud lastega töötavad professionaalid, eriti need, kes 
teevad tööd asendushooldusele paigutatud lastega. Kim’i töö on 
aidanud muuta paljude inimeste arusaamist kiindumusteooriast. 
See ei ole enam pelgalt teooria, mida me küll tundsime, aga ei 
olnud kindlad selle kliinilises kasutamises – nüüd on see teooria, 
mida peame oluliseks kõikides teraapiavormides. Kim on nende 
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ideede eestvedaja, seejuures on tema oskused ja kogemus mõjuta-
nud väga paljusid nende praktikas. Ta on näidanud valgust selle 
valdkonna arengus ja tema trükised on väga väärtuslik mater-
jal, eriti nende jaoks, kes töötavad traumeeritud lastega. Käesolev 
raamat on üks nendest, mille võib selliste ressursside nimekirja 
lisada, ja mul on suur au see paeluv lähenemine lugude kasutami-
sest sisse juhatada. Jutustuste ja jutustamise abil saab aidata lastel 
ja täiskasvanutel mõista nende tundeid, sisemist maailma, soove 
ja unistusi, nendega saab anda neile tunde, et neid mõistetakse, ja 
minu arvates on jutustamist liiga vähe väärtustatud.

Jutuvestmist peetakse sageli meeldivaks ja lõbusaks, kuid lapse 
arengule mitte suurt mõju omavaks tegevuseks, kui keele- ja kir-
jaoskus välja arvata. Selline mõtteviis on muutumas, järjest roh-
kem mõistetakse, millist mõju avaldavad nii väljamõeldud kui 
ka tõelised lood sellele, kuidas lapsed mõtlevad ja suhetest aru 
saavad. Laste jaoks, kes kasvavad ja õpivad, kuidas siin maail-
mas toime tulla, on väga tähtis märgata oma tundeid, hirme ja 
unistusi ning mõista, et need on inimeseks olemise üks osa. Nad 
peavad õppima, et nii nende hülgamiskogemus, armastatud ole-
mise ja armastamise kogemus, enda kompetentseks või ebakom-
petentseks pidamine kui ka väärtuslikuna või ebaolulisena tund-
mine on üks elamise kogemustest, millega kõik silmitsi seisavad. 
Lapsed, kes elavad üle trauma või saavad tunda väärkohtlemist, 
seisavad nende õppetundide omandamisel sageli silmitsi keeru-
kama ülesandega kui need, kellel ei ole neid raskeid kogemusi. 
Me õpime seda kõike jutustuste abil, sest oleme kogu aeg nen-
dest ümbritsetud. Lapsed õpivad aru saama, kes nad on, lugude 
varal, mida nende elus olevad täiskasvanud neile jutustavad, nad 
õpivad oma perekondadest ja ajaloost perekonna juttude kaudu, 
mida nad võivad kuulda (või ka mitte). Nad õpivad oma kul-
tuurist tänu müütidele, muinasjuttudele ja (aja)loole, mis on neile 
kättesaadav, läbi arvuti või teleriekraani, raamatute või silmast 
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silma räägitud juttude. Kõik need lood annavad oma panuse  
enesemääramisse, mis pole iseenesest ka miski muu kui üks jutus-
tus, lugu, mis saab olla kas toetav ja dünaamiline või piirav ja 
kasutu. Selle raamatu jutustused, mis on saanud inspiratsiooni 
nii laste reaalsetest eluolukordadest kui ka vabastavast kujutlus-
võimest, näitavad, kuidas jutustuse loomine ja jutuvestmine võib 
aidata lastel ennast paremini mõista ja näha end teistmoodi. Need 
lood näitavad, nagu jutustused seda ilmselgelt suudavad, jutuvest-
mise peaaegu maagilist, muutvat ja parandavat väge.

Jutustustest on kasu ja nende abil võivad kasvada kõik lapsed. 
Kahtlemata aitavad jutustused lastel õppida rohkem nende sise-
mise maailma kohta ja annavad nende emotsioonidele ja koge-
mustele keele. Tõepoolest, jutustused võivad olla nii kasutoovad, 
et nad võivad anda evolutsioonilise eelise, nagu filosoof Denis 
Dutton (2010) väidab, kuna nad pakuvad mooduse, kuidas rää-
kida sisemisest kogemusest ning õppida teiste elutarkusest. Jutus-
tustes leiame viisi, kuidas anda hääl loo tegelaste sisemistele mõte-
tele ja tunnetele, kavatsustele, kaotustele ja võitudele. Jutustused 
on, nagu ütles Margot Sunderland (2000), laste jaoks loomulik tee 
oma tunnete tundmaõppimiseks. Selgituste ja läbimõeldud sele-
tuste kaudu ei õpi nad pooltki nii hästi. Muidugi, kõige aluseks on 
hooldajate empaatiline reageerimine, mis aitab neil oma tunnetele 
nime anda ja nendest õppida, aga lugude kaudu saab anda konk-
reetseid vihjeid, mis võivad sõnastada meie pimedamadki impul-
sid. Meid kisub jutustuste poole emotsionaalse kogemuse tõttu, ja 
see võib tuua pikaajalise tulemuse, muutes impulsiivse käitumise 
rohkem peegeldavaks – mis annab võime peatuda ja oma tegevuse 
üle järele mõelda. Oskuse kohta sellise emotsionaalse kogemuse 
üle mõelda on erinevaid termineid, nende seas mentalisatsioon, 
emotsionaalne kirjaoskus ja peegeldav mõtlemine. Need on pal-
juski sarnased, nad kõik vihjavad võimele mõtteid ära tunda – nii 
enda kui ka teiste mõtteid, tundeid ja motiive – ning kasutada  
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seda teavet, et oma tegusid suunata. Kuidas iganes seda ka nime-
tada, on selle vundament rajatud „subjektide vahel toimuvale 
protsessisile“ – see on protsess, mille käigus inimesed kogevad ise-
ennast tänu suhtlemisele teistega. See on kiindumussuhte südamik 
ja nagu Kim esile toob, moodustab jutuvestmine subjektide vahel 
toimuva protsessi keskme. Täiskasvanud hooldaja ehitab üles 
loo lapse kogemusest, mis ei pane mitte ainult mõtteid ja tundeid 
sõnadesse, vaid mõjutab ka seda, kuidas lapsed ennast nägema 
hakkavad, loodetavalt armastusväärsete ja toimetulevate inim- 
olenditena, kes on võimelised hakkama saama probleemidega, mis 
elus esineda võivad.

Seega on jutustused ja jutuvestmine osa armastavatest suhe-
test ja need ehitavad, nagu suhtedki, üles terve enesetunnetuse. 
Trauma-, hülgamise või muu väärkohtlemise kogemusega lap-
sed, kes elavad sageli vastuolulistes või ebaturvalistes tingimustes, 
vajavad väga terviklikke suhteid. Paljud asendushooldusele paigu-
tatud lapsed, kellel puudub oskus emotsioonide ja suhetega toime 
tulla, on sellega sageli hädas, isegi kui välised olukorrad tunduvad 
olevat paranenud. Jutustustel on väga suur tähtsus selles, kuidas  
lapsed oma mõtetest ja tunnetest aru saavad ning kuidas nad leia-
vad mooduseid kasvamiseks ja muutumiseks.

Veel üks jutustuste oluline aspekt on see, et neis on palju sümbo-
leid, kujutisi ja metafoore. Just metafoor on üks moodus, mille abil 
mõista oma sisemist kogemust, samastades selle füüsilise maailma 
protsessidega. Jutustuste kaudu õpime, kuidas füüsiline, sotsiaalne 
ja sisemine maailm toimivad. Mõtleme korraks selle informat-
siooni hulga peale, mida näeme kasvõi sellises tuntud loos nagu 
„Kolm põrsakest”. Siit võib õppida, et kõik, isegi sead, peavad 
lahkuma oma ema kaitse alt ja leidma oma kodu. Me õpime, et 
maju võib erineval moel ehitada ja mõned on tugevamad ja turva-
lisemad kui teised. Õpime, et maailm on täis ohte, inimesi või muid 
olevusi, kes võivad meile ohtlikud olla. Kõige olulisem on aga see, 
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et näeme, et neist ohtudest saab üle ning turvalisust ja rõõmu on 
võimalik leida. Nii õpimegi jutustuste kaudu, suurema pingutuseta 
ja rõõmsalt, kuidas maailm ja meie meeled toimivad. Paljud lood 
ei ole ilmselgelt tõde: teame, et loomad tegelikult ei räägi ja mõned 
asjad ei ole lihtsalt füüsiliselt võimalikud (sead ei ehita maju), aga 
ometi saame siiski jutustusega kaasa minna ja seda nautida. Mõis-
tame, et jutustuste tõde ei ole alati faktiline vaid metafooriline ning 
see on oma olemuselt jutustav. Jutustused panevad proovile meie 
reaalsustaju – mõtleme, kas lugu on tõene või mitte.

Just tähendusi ümber kujundav metafooride jõud on see, mis on 
sageli unustusse vajunud. Elulooga tegelemine on loomulikult krii-
tilise tähtsusega, et lapsi traumakogemusest välja aidata, aga see 
on palju enamat kui lihtsalt kellegi elu kohta „faktide” õppimine. 
Lood on rohkem kui faktid, nende sisuks on ka asjade tähendusest 
ja suhetest arusaamine. Mitte et lapse elu kohta käivad faktid ei 
oleks nii olulised, kui see „lugu” endast, millest nad kinni hoiavad, 
selliseid fakte on väga oluline teada, aga jutustus on see, mis annab 
nendele faktidele tähenduse. Me kõik räägime pidevalt iseendale 
endast lugusid ja võib-olla ongi iseolemise kontseptsioon meie 
jaoks üks pidevalt muutuv kogum jutustusi. Kim’i lood kasutavad 
metafoore lihtsalt ja oskuslikult. Ühes nendest saab rööviku libli-
kaks muutumise lugu analoogiks üles kasvamisele ja eraldumisele, 
autonoomse isiksusena ellu astumisele. See on metafoor muutu-
misest ja võib muuta inimeste kuvandit iseendast. Teine metafoor 
– sild –, millest sai ka selle raamatu pealkiri, peegeldab samuti 
muutusi, kasutades füüsilise maailma objekti, suunamaks psüh-
holoogilist muutust. Jutustused, mis ei tule faktide maailmast ja 
ratsionaalsest selgitusest, võivad aidata inimmeelel näha sama asja 
uues valguses. Need lood ei ole nagu faktid, need on dünaamilised 
ja sageli pidevas muutumises, kasvavad ja arenevad.

Me mõtleme nendes lugudes, et oleme homo narrans’id. Me 
oleme jutuvestjatest olevused. Seega soovime, et lood, mida endast 
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endale räägime, oleksid pigem kasulikud kui meid piiravad või 
isegi laastavad. Üks uskumus, millest paljud inimesed praegusel 
ajal kinni hoiavad, on see, et „ma ei ole mingi jutuvestja” või 
et „mina ei oska lugusid rääkida”, kuigi oskus jutustusi luua on 
meis tegelikult olemas, kui usaldame ennast, oma kujutlusvõimet 
ja mälestusi. Inimese aju on jutuvestmisega väga hästi kohane-
nud. Kim räägib meile oma jutustuste loomise protsessist ja näi-
tab siis meile neid lugusid, võimaldades mõista, kui jõulised need 
on. Esimest korda neid jutte lugedes mõtlesin ma neile lastele, 
kellega olen töötanud, ning tundsin end kohe neile lähemal ole-
vat, sest ma mõistsin neid paremini; selle tulemusena hakkas ka 
nende kogemus mind rohkem huvitama. Kim näitab meile, mida 
me suudame teha, kui hakkame mõtlema lastele loovuse ja kujut-
lusvõimega. Ta leiab oma jutustuste jaoks inspiratsiooni, kaasates 
oma intuitiivsust ja kujuteldavaid reaktsioone, lastes neil pakkuda 
inspiratsiooni tema tunnete ja sisekaemuse edastamiseks. Kas on 
veel paremat moodust kellegi meelespidamiseks, kui anda neile 
mõista, et sisenesime nende unistuste maailma, nende sisemisele 
haavade, soovide ja hirmude maastikule ning jagame nendega ka 
iseenda sisemist kujutlusmaailma? Terapeutilises maailmas, kus 
aina enam domineerivad „tulemused”, on seda väga hea aeg-ajalt 
meelde tuletada.

Steve Killick, kliiniline psühholoog ja jutuvestja
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Eessõna

Selle lühikese eessõna taga on samuti jutustus.
Kogenud psühholoogina istusin ma ükskord maha, et lugeda 

Kim Golding’u uut raamatut „Using Stories to Build Bridges with 
Traumatized Children”. Ootasin kerget ja lõõgastavat hetke ja eel-
dasin, et loen suures osas seda, mida juba tean, ainult läbi Kim’i 
suurepärase kirjutamisoskuse. Silmitsesin tema tagasihoidlikke ees-
märke raamatu alguses, mis annavad lugejale „mõned lähtepunktid, 
stimuleerimaks nende loovust”, kus ta tuletas meelde, et „me kõik 
suudame luua jutustusi”. Jätkasin Kim’i töö lugemist ja mu põnevus 
kasvas järjest, pühkides minema kõik mu esmased ootused.

Avastasin jutustuste kohta nii palju uut, mida ma isegi võib-
olla teadsin, aga millega ma polnud kunagi nii sügavuti läinud. 
Sain teada väga palju põhjuseid, miks on jutustused olnud tuhan-
dete aastate jooksul meie isiklikus ja kultuurilises arengus nii palju 
abiks. Avastasin palju erinevaid eri arengustaadiumite jaoks mõel-
dud lugude tüüpe, kuidas leida lahendusi probleemidele, anda abi 
traumade korral, avastada uusi aspekte suhetes teiste inimestega 
ja anda elu väljakutsetele tõeline mõte. Õppisin nägema lugude 
arengu mustreid ja olema endas kindlam, et ka mina võin olla oma 
jutustuse väljamõtlemisel loomingulisem, kasutades Kim’i paku-
tud lähtekohti.

Kuidas ma selle eessõna lõpetan?
Andes teada, kui väga ma nautisin nende kahekümne ühe jutus-

tuse lugemist, mida Kim on selle raamatu kaante vahele koon-
danud, alates väikeste laste jaoks koostatud jutustustest kuni  
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täiskasvanutele mõeldud lugudeni – samas on need kõik loo-
dud selleks, et võimaldada meil mõista jutustuste jõudu ja nende 
potentsiaali traumeeritud laste aitamisel.

Seda raamatut lugedes kogesin vahetult, kui hästi saab jutus-
tuste kaudu õppida sügavuti tundma olulisi teemasid, tundes end 
samal ajal turvaliselt ja olles kaasatud protsessi. Kim Golding on 
tõepoolest nii suurepärane psühholoog, õpetaja kui ka kirjanik, 
aga samal ajal on ta ka imetlusväärne lugude looja.

See on raamat, mida peab lugema sügavuti ja hoidma käepä-
rast, kui kasutame jutustusi laste, nende perede või iseenda abista-
misel oma elukestvate rännakute mõtestamiseks.

Dan Hughes, kliiniline psühholoog


