
Leidlik meel 

A.Kidron 

Toimimisviisid loometöö motivatsiooni tugevdamiseks ja mõtlemistõkete ületamiseks: 

Üldise vaimse ärksuse suurendamine – füüsilised harjutused ja keskendumisrituaalid, häälestava 

muusika kuulamine, virgutavad joogid, uinak/väljamagamine jms.  

Meele häälestamine loomingulisele lainele – teadlik suundumine kas ideede otsingule või mõttelennu 

virgutamisele, abiks keskendumisrituaalid, saatemuusika kuulamine, teemale suunav vestlus, probleemi 

sisse juhatava kirjanduse lugemine jms. 

Valmisolek loovaks eneseteostuseks – tugev soov oma võimeid proovile panna ja neid välja arendada; 

ehe eneseväljendus – valmisolek autoriteete mitte kopeerima ja oma võtteid, tundeid, kujutlusi esile 

tooma. 

Uute mõtteseoste leidmine – eri teabeühikute vahel seoste loomine, näiteks kujundeis mõtlemine, 

intuitsiooni kasutades, mängides kus areneb ümbritsevate nähtuste, ideede, vormide ja suhetega 

mängimise võime, struktuuride kujundamine ehk kaoses korra tekitamine jaotades info alajaotusteks, 

tasanditele või klassifitseerides; romantiline eluhoiak ehk põnevuse, seikluse, emotsionaalse salapära 

otsing huviga avastamiseks enesemotiveerimisel. 

Emotsionaalne intelligentsus – liikumapanev jõud, mis sunnib loomulikust laiskusest ja inertsusest 

hoolimata midagi saavutama. EQ kasutamiseks saab tegevusele keskenduda ehk kontsentreeritud 

tähelepanuga kestvalt pühenduda käsilevõetud tegevusele; ideede visandamine ehk uute ideede 

algvariantide kiire paberilepanek nende edasiseks töötlemiseks või keeruka ja mitmeplaanilise 

probleemi uurimiseks luua ülevaatlik skeem või mõistemudel; mõttekäigu juhtimine uutele radadele ehk 

probleemi senisest käsitlusest lahtiütlemine ning selle põhimõtteliselt uute analüüsimis- ja 

lahendamisvõimaluste otsing. 

Sensoorsete stiimulite kasutamine – juhusliku meloodia, vaatepidli, lõhnaaistingu vm tajupilt võib 

anda otsese tõuke värske idee leidmiseks või probleemi uudseks lahendamiseks. Samuti probleemi 

võtmine väljakutsena, st raskusega rinnutsi seistes võib leida enda varjatud võimeid. 

Puudustes varjatud eeliste nägemine – olukorrad/asjad pole üheselt head ega halvad, vaid sõltuvad 

vaatenurgast või kontekstist. Näiteks kriis võib olla arengu lähtepunkt; majanduslik surutis õpetab 

säästlikkust; kaoses peituvad korra elemendid; hääbuv annab teed uuele jms. 

Edasimõtlemise harrastamine – suunatud leitud lahendi jätkuvale täiendamisele ja viimistlemisele, 

abiks loova otsingu tehnikad nagu ajurünnak, mõttetalgud; ilumeel ehk soov taotleda esteetilisi elamusi, 

harmooniat; kriitiline mõtteviis ehk tavatõdede ja harjumusliku mõtteviisi kahtluse alla seadmine; 

riskivalmidus ehk valmisolek ka ebaõnnestuda; ideede laagerdamine ehk probleemide ja ideede 

edaspidiseks uuringuks alateadvusse juhtimine. 

Ideede mitmekülgne hindamine – sunnib probleemi lahendajat seda mitmekülgselt läbi kaaluma, 

otsinguvälja avardama ning leitud lahendid kriitiliselt üle vaatama, näiteks SWOT meetodil. 

 

 

 

 

 

 



Loomevõimekuse tunnused: 

Mõtlemise kiirus – info mälust taasleidmise ladusus; ideede ja kujutluste voolavus; alternatiivides 

mõtlemise oskus; võimekus näha ja formuleerida probleemi lahendamisel erinevaid variante. 

Mõtlemise paindlikkus – võimekus asendada arutuluslogaritm teisega, muuta mõtlemissuunda, lülituda 

ühe klassi objektidelt teistele, vahetada vaatenurka ja mõista nähtusi uues perspektiivis. Mõtlemise 

paindlikkusle toetub ka olemasoleva info mitut moodi ümber struktureerimise (liigitamise, rühmitamise, 

töötlemise) oskus. 

Originaalsus – isikupärane mõtteviis, uute ideede leidmine ja pobleemidele ebatavaliste lahenduste 

pakkumine. 

Loov kujutlusvõime – tegelikkuse täiendamine fantaasiaga, sh fantaasia eeldab suurt sallivust kõige 

võimaliku suhtes ja jäik arusaam õigest ja ekslikust, tõesest ja väärast piirab seda. 

Probleemitaju – vigade, vastuolude, vajakajäämiste ja olemasoleva täiustamise vajaduse eristamine 

uuritavas nähtuses või objektis. Probleemitaju virgutab küsimisoskus – probleemi lahendamist 

hõlbustavate küsimuste esitamine. 

Märkamismeel – tähendusrikka ja edasiviiva nägemine juhuslikus infos; võimekus märgata erinevas 

sarnast ja sarnases erinevat. 

Kogemustele avatus – olulise ja iseäraliku täheldamise harjumus, tunnetushuvi ja uue teadasaamise 

püüd, soov saada värskeid muljeid, omandada uusi kogemusi. Imetlemisvõime on omane peaaegu 

kõigile väikelastele, see näib taanduvat keskeas ning taaselustuvat pensionipõlves kui inimene saab 

vabaks tööelu piirangutest. 

Keskendumisvõime – käsilevõetud tööle või loomingulisele ülesandele kestva pühendumise võime; 

visa püüd raskusi ja luhtumisi trotsides alustatu lõpule viima. 

Kombineerimiskunst – oskus luua üksikutest elementidest uusi huvipakkuvaid konfiguratsioone; tuntut 

ja teadaoleva uut moodi, uues kohas või uuel otstarbel kasutamise oskus. Loovus, nagu intelligentsus, 

laseb mõista uusi ühendusi eri asjade vahel. Selle varal võib juhuslikule, varjus olevale ja igavale anda 

vormi, stiili ja originaalsust. Lastel on vanematest rohkem ajurakke, täiskasvanul aga nendevahelisi 

ühendusi. Õppimise ja loova tegevuse tagavaraks on ajurakkude vahel olevad miljonid 

ühenduvõimalused: mõtete, tähelepanekute, tunnete, ideede ja teadmiste ühteliitmise loendamatud 

arvessetulevad moodused. 

Mõtlemise põhjalikkus – püüd mõista nähtumuses olemuslikku, jõuda segases selgusele, tuletada, 

otsida või välja mõelda olulist teavet. 

Teabelünkade korvamise oskus – võime ületada teabedefitsiit loogiliste järelduste, oletuste ja 

kujutlustega või püstitada ülesanne nii, et probleem muutub lahendatavaks ka olemasoleva teabega. 

Tegutsedes mõtlemise oskus – avastusrõõmu pakkuv õppimine läbi füüsilise tegutsemise. Võime 

taibata oma kehakeelt, märgata oma sisetunnet ja tajuda tegelikkust praktilise tegutsemise kaudu tõstab 

kasu mistahes elualal. Kehalise enesetunde taju ja „kätega mõtlemise“ vilumus avardavad tunnetust ning 

lasevad mitmesuguseid eluprobleeme mõista otsekui uuest, ratsionaalsele arutlusele kättesaamatust 

vaatepunktist.  

Julgus minna oma rada – radikaalselt uued ideed tunduvad tekkides hullud, realiseeritult 

endastmõistetavad ja mõne aja möödudes juba triviaalsed. Oma rada käies ollakse unikaalne ja selle 

kaudu avaldub isiklik väärtus endale ja ühiskonnale. 

Viimistlemisvõime – ideede ja lahendusvariantide täiendamine ja rikastamine huvitavate detailidega; 

leitud lahendi viimistlemise ja lõpuleviimise võime.  



Loovustõkked 

Madal motivatsioon – ülesanded ja probleemid, mida ei tunnistata omaks, ei haara kaasa ning need ei 

kujunda indu ja otsustavust, mis loometöös vajalik. Uudsele probleemülesandele pühendumist takistab: 

 Probleemi ei tunnistata omaks: pole minu ülesanne. 

 Lepitakse olemasoleva puudusega: oleme seni niigi hakkama saanud. 

 Probleemis nähakse vaid takistust, mitte edu võimalust: milleks seda meile? 

 Ülesande lahendatavus seatakse kahtluse alla: see käib üle jõu. 

 Kaheldakse probleemi lahendamise mõttes: mida see annab? 

 Alahinnatakse ülesande tähtsust: meil on tähtsamatki teha. 

Kehv keskendumisvõime – inimese vaates, selles, milliseid objekte ja millise huvitatusega ning 

uurimishuviga seda vaatab, peegeldub tema vaimsus ja intelligentsus. Valiv tähelepanu aitab näha, 

kuulda või mingi teise aistmiskanali kaudu tajuda just seda, mida antud ajal või kohas tasuks vaadata 

või on võimeline märkama. Kes ei suuda mõttetöös ühte objekti süüvida ega oska pikema aja jooksul 

mõtteid koondada, selle arusaamine jääb pinnapealseks. Nõrga keskendumise puhul ei mõisteta 

nähtustevahelisi seoseid ega olemasoleva täiustamise varjatud võimalusi; ühtlasi jäetakse kasutamata 

see alateadvuse kogemuspagas, mis on uute ideede otsingul eriti hinnaline.  

Mõttejäikus – uue keeruka probleemi lahendamine eeldab selle mitmekülgset läbiuurimist, küsimuse 

korduvat ümberasetamist. Loov otsing edeneb pikaldaselt kui püsida jäärapäiselt vaid ühel arutlusrajal 

ning eelistada kätteõpitud võtet või tööviisi teistele arvesse tulenevaile. 

Autoriteedilummus – kui antud valdkonnas on keegi kuulsus suurt edu saavutanud või midagi 

põhjapanevat öelnud, ähvardab tema seisukohast kujuneda standard või klišee, millest ei juleta oma 

loomingus eemalduda. 

Valitseva suhtumise ülemvõim – võimaluste ja variantide paljususe asemel laiutab ühetaolisus. 

Loometöös nõuab mõnegi sissejuurdunud tavaidee kõrvalejätmine suuri jõupingutusi. 

Vaimne mõttelaiskus – oleme harjunud vastama elu väljakutsetele esimese pähetuleva mõtte või 

tavatõega, selle asemel et tegelikkusele kohaseid vastuseid leida.  

Ebaõnnestumise hirm – selle loovustõkke ilmnedes hakatakse uuega katsetamise asemel eelistama 

tuntud ja teadaolevaid turvalisi teid. 

Tõsimeelsus ja perfektsionism – kes võtab oma tööd ja loomingut liiga tähtsana  ja kaaluka tegevusena, 

selle mängulust kahaneb, tungiv soov täiust saavutada toob aga kaasa mõttekrambi ja kärbib loova 

eneseväljenduse tiibu. 

Liigne enesekindlus – toob kaasa enesekordamise ohu, mis takistab probleemidele adekvaatsete uute 

lahenduste leidmist. 

Madal stressitaluvus – kui raskustega kokku puutudes jäädakse neile kergesti alla, kujuneb välja 

loomulik püüd edaspidi takistusi vältida. 

Traditsioonidesse klammerdumine ehk konventsionaalne mõtteviis – soov teha nii nagu varem 

kahandab katsetamise ja uute võimaluste läbiproovimise lusti. 

Nõrk kujutlusvõime – fantaasiat pärsib ülemäärane püüd säilitada iga hinna eest realiteeditaju ja mitte 

irduda tõestatud faktidest. 

Hirm ebamäärase ees – sunnib vältima olukordi, kus tuleb tundmatuga silmitsi seista. Selle tagajärjel 

tõlgendatakse seninägematu ning uusi võimalusi pakkuv tuntuks ja teadaolevaks, millest pole midagi 

erilist loota. 

Tugev tasakaaluvajadus – püüd vältida korralagedust, kahemõttelisi olukordi, ebasümmeetriat, 

hämmastavat ja kursioosset kahandab oluliselt ka loovatele avastustele valmisolekut. 

Enesekontroll – suutmatus asjadel ja sündmustel lihtsalt kulgeda, vabalt minna lasta käib enemasti 

kaasas ka spontaansust kahandava enesekontrolliga. 

Keskkonna mõjutuste tõrjumine - kujundab olukorra, kus väliskeskkonnast ei osata saada vajalikku 

infot ja loomingulisi impulsse, tähendusrikkaid vihjeid. Ennast teiste mõjudest isoleerimisel tähendab 

ka teiste asjatundlike ja erudeeritud inimestega loomingulisest dialoogist loobumist. 

 



Igavast teemast/asjast innustumiseks: 

 Pane tähele oma töö objekti: mida tegevuse käigus tajud (kuuled, näed, kompad jne)? 

 Taju tegevuse käigus ka ennast: oma hingamist, keha sirutamist, peapöördeid jms 

 Mõtle läbi, kuidas ja mis tingimustel tegevus endale meelepäraseks muuta 

 Proovi tööd sooritada näiteks muusika saatel või teises asendis vms 

 Kutsu keegi võimalusel töö algul endale appi või töö lõpetamiseks 

 Täiusta töövõtteid, -tehnoloogiat, meetodeid 

 Mõtiskle töö esteetilise elamuse peale, sh värvid, mustrid, rütmid jms 

 Märka mälu treenimist 

 Avasta töö tegemisel seaduspärasusi 

 Teadvusta treeningu moment – sõrmede või keha, aju vm treenituse tugevnemine 

 Märka vilumuste kasvu või vilumus saavutamise raskuspunkti saabumist 

 Pane tähele ajakasutust ja ratsionaliseeri seda 

 Vähenda liigsete liigutuste tegemist 

 Tee rutiinset tegevust kiires tempos, sest see ergutab 

 Mõtle läbi õppimise võimalused tegevuse juures 

 Mõtiskle kuidas saad tegevust ratsionaliseerida ehk sooritada väikseima jõukuluga ja 

maksimaalse tulemuslikkusega. 

Kuidas vigadest õppida: 

 Võta viga rahulikult – need on paratamatud eksperimenteeriva tegevuse ja uue avastamise juures. 

 Mõtesta lahti, mis läks valesti ja milles tegelikult seisneb ebaõnne põhjus. 

 Tee selget vahet endast tingitud ja sõltumatutel asjaoludel, mis takistavad paremini toimimast. 

 Mõtle läbi, mida tulnuks/saanuks teha teisiti. 

 Pea aru kas tekkinud viga/eksitus või läbipõrumine tõi kaasa ka midagi edasiviivat ning 

kasulikku edaspidiseks. 

 Võta nõuks sama viga tulevikus enam mitte korrata. 

 Tee kindlaks need sammud, millega vea kordumist edaspidi vältida. 

 Võta paari lause või punktiga kokku selle ebameeldiva juhtumi õpetlik kogemus. 

 Otsusta, mida juba lähiajal peaks tegema teisiti. 

Harjutus mõtiskluseks 

Mis kasu võiks puhkajale olla vihmasest pühapäevast?  

Mis kasu on kevade hilinemisest?  

Milles seisneb kasu õpetajale pika taibuga õpilasest?  

Mida õpib õpilane enesekeskset ja igavat õpetajat kuulates?  

Mis kasu on majandusele tööpuuduse tõusust?  

 

 

  



Pobleemilahendus küsimuste abil 

Probleem kui ressursside (aeg, raha, tehnika, asjad, inimesed, energia vms) puudumine on loovuse 

kasutamise ajend ning selleks: 

1. Tuvastada ja sõnastada probleem 

2. Liigitada probleem – kerge või keeruline, pakiline või perspektiivikas 

3. Tähtsusastme tuvastamine – teravus ehk kui häiriv, ebamugav? Tüsistumine ehk kuivõrd edaspidi 

sageneb, süveneb, suureneb? Mõjutatavus ehk milline on võimalus probleemi lähiajal mingis osas 

lahendama asuda ja käegakatsutavaid tulemusi saavutada? Kompleksus ehk mil määral seondub 

vaatlusalune probleem teiste samasugustega ühte süsteemi? Mõju teistele probleemidele ehk kuivõrd 

vaatlusaluse küsimuse lahendamine tõotab kujuneda mingi teise probleemi kõrvaldamiseks? 

Edasiviivate küsimuste esitamine: 

1. Kes ja keda küsimused 

 Kes veel võiks olla probleemi lahendamisest huvitatud? 

 Keda see probleem veel otseselt puudutab? 

 Kes on probleemiga kaudselt seotud? 

 Kes püüab probleemi maha salata? 

 Kes püüab probleemi suureks puhuda? 

 Kes võiksid probleemi lahendamisel abistada? 

 Kes probleemi lahendamist segab? 

2. Mis ja mida küsimused 

 Mis probleemi juures meeldib? 

 Mis probleemi juures kõige rohkem häirib? 

 Mida võiks probleemis muuta? 

 Mida probleemi kohta on teada? 

 Mida probleemi kohta ei ole teada? 

 Mis laadi positiivsed muutused hakkavad pärast probleemi lahendamist ilmnema? 

 Mis võib kujuneda probleemi lahendamise negatiivseks kaasmõjuks? 

 Mida varem ona samasuguse probleemiga tehtud/ette võetud? 

 Mis saab kui probleem jääb lahendamata? 

3. Kus küsimused 

 Kus on probleemi avaldumine eriti selge? 

 Kus on probleem kõige nõrgemini tajutav? 

4. Millal küsimused 

 Millal tuli/tuleb probleem esile? 

 Millal selline probleem ei teki? 

 Millal kaotab probleem oma teravuse või laheneb ise? 

 Millal märkavad ka teised inimesed selle probleemi olemasolu? 

 Millal tuleks probleem lahendada? 

5. Kuidas küsimused 

 Kuidas peaks küsimuse püstitama? 

 Kuidas peaks asja lahendama? 

 Kuidas muuta probleemi avatuks uutele ideedele? 

 Kuidas jõuda probleemi uuringul suuremale selgusele/uuele tasandile? 

 Kuidas oleks probleemi lahendatud 20 või 40 aastat tagasi? 

 Kuidas näeks lahendus välja aastal 2030 või 2050? 

6. Miks küsimused 

 Miks see probleem ootab/vajab lahendamist? 

 Miks toimub probleemi lahendamise vältimine? 



Probleemilahendus arutledes ja allülesannetena 

Probleemide lahendamiseks on vajalik arukas arutlus, st vaimseid operatsioone, mis viivad kõige 

kiiremini optimaalse tulemuseni.  

Levinud loogikavead probleemilahendamisel: 

 Alusetu üldistamine – paarist faktist või argumendist tehakse kohatult kaugeleulatuvaid järeldusi. 

 Emotsioonide loogika – järeldus tekib tundereaktsiooni, mitte aruka juurdlemise tulemusena. 

 Argumentum ad hominem – otsuse aluseks on isiksuslik moment: antipaatia- või 

sümpaatiatunne, lojaalsuse taotlemine, konkurentsi tajumine jms. 

 Eelarvamused ja ebausk – järeldusi mõjutavad tugevad positiivsed või negatiivsed hoiakud ning 

irratsionaalsed uskumused. 

 Kohatu analoogia – asjade ja nähtuste kõrvutamine teisejärguliste tunnuste alusel. 

 Keeruka ülelihtsustamine – reduktsionism ehk mitmest tegurist põhjustatud nähtus taandatakse 

üheleainsale algpõhjusele. 

 Toetumine prestiižele isikule ehk autoriteedikummardamine või enamuse arvamusele ehk 

konformism, mis on loomevõime tülikamaid barjääre. 

Probleemide lahendamine takerdub tihti põhjusel, et arutlev meel on kinni jäänud ehk küsimus paistab 

olevat lahendatav vaid teadaolevate (sageli sobimatute) variantidega ja uue vaatenurga leidmisele aitab 

kaasa vaid see, kui uuritakse kavandatule otseselt vastanduvaid võimalusi.  

Probleemilahendus allülesannetena: 

1. Probleemi püstitamine 

 Milles asi seisab? 

 Milles on probleem? 

 Mis on põhiküsimus? 

2. Probleemi jaotamine üksiküsimusteks 

 Milliseid üksikküsimusi uurida? 

3. Probleemi tekkepõhjuste otsing 

 Miks? Millest vastuolu tekkis? 

 Millest on probleem tingitud? 

4. Probleemi veealuse osa määratlemine 

 Milles seisneb probleemi süvaolemus? 

 Millised on varjatud tekkepõhjused? 

5. Eesmärgi seadmine 

 Mida peame saavutama? 

 Kuhu peame välja jõudma? 

6. Lisaeesmärkide seadmine 

 Mida peame veel saavutama? 

 Mida võiksime veel taotleda? 

7. Lahendusteede otsing 

 Kuidas eesmärki saavutada? 

 Mil viisil toimida? 

8. Lühema tee otsing 

 Kuidas kiiremini eesmärgile jõuda? 

 Kuidas vältida viivitusi? 

 

 



9. Odavama tee otsing 

 Kuidas säästa raha? 

 Kuidas säästa materjale? 

 Kuidas säästa inimesi/töötajaid? 

10. Takistuste ettenägemine 

 Millised takistused võivad tekkida? 

 Mis veel võib takistada? 

11. Lahedama tee otsing 

 Kuidas takistustest mööda minna? 

 Kuidas takistusi vältida? 

 Kuidas takistustega toime tulla? 

12. Tasandivahetus 

 Millisel teisel viisil küsimust/probleemi lahendada? 

 Milline oleks põhimõtteliselt uus lahendus? 

13. Ressursside ümberjaotus 

 Millise teise eesmärgi jaoks võis olemasolevaid vahendeid kasutada? 

 Millise teise probleemi saame samaaegselt lahendada? 

14. Analoogia kasutamine 

 Milline võiks analoogia olla? 

15. Ideede rühmitamine 

 Millseid ideid saaks ühendada? 

16. Ideede proovimine kriitikatules 

 Mis tundub kahtlane? 

 Milles on antud idee/lahenduse nõrgad kohad? 

17. Lahendi lihvimine 

 Mida tasuks teha teisiti? 

18. Pinna ettevalmistamine 

 Kuidas luua lahendile soodsat pinda? 

19. Ideede hindamine 

 Millised ideed tunduvad sisukaimad? 

 Missusugused on kolm uudseimat/realistlikumat/parimat ideed? 

20. Ideede elluviimise kavandamine 

 Mida teha? 

 Kes peaks millist ülesannet täitma? 

 Millal ülesanded täita ja mis ajaks? 

 Kes vastutab? 

 Kust saab vahendid? 

 Mida tuleks kontrollida? 

 


