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Summary 
 
 
The British co-dependency counsellor David Parker has said that “Co-dependency is 

the mother of all dependencies. And we are all co-dependents, even if only during a 

certain period in our lives or in a certain aspect” (Dudarenko 2008: 47-49). 

Dependency as a product of co-dependency is a state of constant disturbance which is 

born of the wrong basis, i.e. the feeling of insufficiency. Such state of mind seeks 

solutions that are temporary and destroy the personality by keeping the person in a 

dense fog either literally (because of alcohol, drugs, sex) or in an indirect way 

(because of self-pity, dedication only to the others, perfectionism) so as not to face 

one’s true problem. A person may become a dependent at any age – if only he or she 

comes into contact with something that will interlock with his or her inner insecurity 

or fear (Soans 2008: 79-81). 

 

The reason which motivated me to study this phenomenon and to write about it was 

the wish to understand why so many people who have started a family, are incapable 

of looking after it in a manner which would enable the children to grow up in an 

environment which enhances development and is secure. I have noticed that when a 

new baby is born into the family, the parents relive their fears, pain, frustration and 

unfulfilled longings that they experienced in their childhood. 

If a healthy family is faced with problems the partners, as a rule, try to find a solution 

and complicated situations are often coped with without the help of a therapist. 

However, in case of unhealthy dependency relationships the coping with an 

accumulated problem load without the intervention of a counsellor or a therapist is 

rare. In order to ask for and accept help, the problem first needs to be acknowledged 

and the true solution must be reached in cooperation with the partner and the 

counsellor. This may turn out to be a long and not always a pleasant process which 

requires time, patience and readiness to admit – both to oneself and to one’s partner – 

the mistakes made and to face the pain which, as many co-dependency therapists 

think, is usually rooted in one’s childhood. Often the wish to keep growing together is 

only one-sided. It is also common that by denying the problem, people think that they 

can undo the problem. However, it is often so that the children are the indicators who, 
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by either their troublesome behaviour or illnesses, show the parents that their 

relationship is filled with lies, secrets and hypocrisy.  

 

Robin Norwood, a qualified family, women’s and child psychologist states that there 

is a tendency to view co-dependency more as a feminine phenomenon. Women are 

born to love and give, hence they may, by loving too much and by giving too much of 

themselves, forget themselves and their needs and develop an unhealthy dependency 

on their relationship and their partner. 

 

It is interesting to see that as women predominate in the caring professions, it may 

happen that they wish to “save” and “help” both at work and at home. On the one 

hand this helps them to avoid looking at their own problems and in a long-term 

perspective there is a threat that it may result in depression or burn-out at work. On 

the other hand the co-dependency is a field in which understanding and effective help 

to those in need is provided especially by those who have faced the various 

manifestations of co-dependency and have in fact healed from them. 
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Sissejuhatus 
 

Kaassõltuvus on kõikide sõltuvuste ema, usub Briti kaassõltuvusnõustaja ja vabastava 

hingamise õpetaja David Parker. Ja (kaas)sõltuvad, olgu kasvõi mõnel eluperioodil 

või teatud valdkonnas, oleme me kõik. (Dudarenko 2008) 

 

Kaassõltuvuse teemat ajendas mind uurima soov mõista, millist mõju avaldavad 

täiskasvanud inimesele talle lapsena osaks saanud väärkohtlemine ja 

„sügavkülmutatud” tunded. Teiseks kaassõltuvuse teema uurimise põhjuseks on soov 

teada saada, kas abi osutamine kaassõltujale kuulub hingehoidja pädevusse.  

Töö eesmärgiks on uurida ja lahti mõtestada  kaassõltuvusega kaasas käivaid 

ebaterveid käitumismustreid ja hoiakuid, et hiljem saadud teadmisi ja oskusi kasutada 

hingehoidlikus töös inimestega. 

Töös püüan anda kokkuvõtlikku ülevaadet erinevatest kirjandusallikatest, mis 

kaassõltuvuse teemat käsitlevad. Sellele lisanduvad näited minu tööst praktikakohas 

Ema ja lapse varjupaik. 

Tegemist ei ole kvalitatiivse uurimusega. Eesmärgiks ei olnud koguda 

uurimismaterjali töökohast, vaid praktilise töö käigus kogunenud näitematerjalide abil  

töö teoreetilise poole illustreerimine. 

Metodoloogiaks on kirjandusallikate põhjal kaassõltuvuse teemast teoreetilise 

ülevaate andmine. 

Kirjandusallikate autorid, kelle teostele ma teema uurimisel tuginen, on pikaaegse 

kogemusega terapeudid ja nõustajad: Tommy Hellsten – soomerootsi teoloog, 

psühhoterapeut ja koolitaja; Martti Lindqvist – soome teoloogiadoktor, kirjanik ja 

koolitaja; Pia Mellody – Arizona osariigis asuva sõltuvuste ja traumade keskuse 

terapeut; Melody Beattie – tervenenud alkohoolik ja narkomaan, kirjutanud 

populaarseid kaassõltuvuse-teemalisi raamatuid ja pidanud seminare, Robin Norwood 

– tuntud ameerika psühholoog, pereterapeut ja kaassõltuvusnõustaja. 

Töö esimese punkti all on juttu kaassõltuvuse mõistest ja sellest, kuidas kaassõltuvus 

kujuneb. Et mõista, kuidas lapsepõlve mõjud kaassõltuvuse kujunemisele kaasa 

aitavad, võrdlen teise punkti all last, kes kasvab hästi toimivas peres lapsega, kes 

kasvab puudulikult toimivas peres. Töö kolmanda punkti all kirjeldan tundeid, mis 

kaassõltlase elu juhivad. Omaette teemana käsitlen neljanda punkti all 

suhtlemismänge, mida sõltuvussuhetes mängitakse. Pean oluliseks selle teema 
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sissetoomist töösse, sest mitmed autorid on viidanud, et ilma ebatervete 

suhtlemismängude mängimise lõpetamiseta ei saa kaassõltuvusest terveneda. Viienda 

punkti all uurin seoseid kaassõltuvuse ja abistava elukutse vahel ja viimane, kuues 

punkt annab põgusa ülevaate kaassõltuvusest tervenemise võimalustest ja hingehoidja 

võimalikust rollist selles protsessis. 

Materjali läbitöötamisel ja töö kirjutamisel ettetulnud raskustest võib välja tuua 

emotsionaalset seotust antud uurimise teemaga, kuid samas võib see hilisemas töös 

nõustajana olla abiks mõistmaks probleemi olulisust inimese elus. 

Loodan, et kui inimest julgustada olema aus enese ja oma mahasalatud ning 

allasurutud personaalsuse vastu, julgeb ta näha lahendusi, võtta vastutust oma elu eest 

ja seeläbi paranevad suhted iseenda- ja kaasinimestega. 

Olen tänulik Anu ja Naatan Haamerile, kes oma isikliku eeskuju läbi ning 

suurepäraste hingehoiualaste koolituste ja loengute kaudu on andnud julgust 

proovimaks kätt töös inimestega. 
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1. Mis on kaassõltuvus ja kuidas see kujuneb 

 
„Nõnda võib ka mõista, et kui inimene teadlikult kardab, et teda ei armastata, siis  

tegelikult kardab ta hoopis, tavaliselt küll alateadlikult, armastada. /---/ Armastus on 

usk ja kellel on vähe usku, sellel on ka vähe armastust“ (Fromm 2006: 130). 

 

1.1.  Kaassõltuvuse mõistest 
 
Kene Truve, Eestis tegutsev kaassõltuvuse terapeut kirjeldab kaassõltuvust kui 

keerukat segu tunnetest, uskumustest ja hoiakutest, mille puhul inimene panustab 

lähisuhtesse mammutosa ka sellest energiast, mida ta peaks enda heaks kasutama. 

Samas ootab ta vastutasuks, et partner täidaks ära kõik tema elus olevad tühikud 

(Truve 2007). 

 

Helle Kaasik, TÜ füüsikadoktorant, naiste kaassõltuvuse eneseabigruppide projekti 

juht, on kirjeldanud kaassõltuvust järgmiselt:  

See on lapsepõlves oma tunnete kaitseks õpitud mõtlemis- ja käitumisviiside kogum, 

mida inimene ka täiskasvanuna ebateadlikult kasutab. Kuid käitumine, mis kaitseb 

vanematest sõltuvat last valusate tunnete eest, ei sobi täiskasvanute omavahelistesse 

lähisuhetesse. Probleemide lahendamise asemel saab see nende allikaks. /---/ Laps 

kasvab suureks ega sõltu enam oma vanematest. Kuid madal enesehinnang ja püüd 

armastust ära teenida saadavad teda ka täiskasvanuna. Ta ei usu, et ta ise on armastust 

väärt. Kuid ta loodab, et ta suudab panna teise inimese teda armastama või vähemalt 

talle hea olema, kui ta selleks piisavalt vaeva näeb (Kaasik 2008). 

Mitmed kaassõltuvuse nõustajad ja terapeudid on ühel meelel selles, et kaassõltlased 

kogevad tundeid intensiivsemalt, kui tasakaalukad, enesekindlad inimesed. 

Normaalsed inimlikud tunded, nagu häbi, hirm, viha ja valu on tugevalt võimendatud, 

see aga omakorda võib põhjustada stressi ja kaasa aidata füüsiliste terviseprobleemide 

tekkimisele. 

 

Sõna kaassõltuvus ilmus psühhoteraapia maastikule 1970. aastate lõpus. Melody 

Beattie, kes on ise olnud alkohoolik ja narkomaan, sellest tervenenud ja kirjutanud 

kaassõltuvuse-teemalisi raamatuid, on arvamusel, et see sõna sündis Minnesotas – 
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keemilise kaassõltuvuse ravi ja sundhäirete raviprogrammi Kaksteist sammu 

sünnikodus. Asjatundjad olid märganud, et keemiliste sõltlastega seotud olevatel 

inimestel tekib alkoholismiga sarnane füüsiline, emotsionaalne ja vaimne seisund. 

Sellele seisundile oldi proovitud varemgi vastet leida, näit kaasalkohoolik, 

paraalkohoolik, mittealkohoolik (Beattie 2008: 51). 

Kaassõltuvust ei ole lihtne defineerida, sest sageli on kaassõltlased äärmiselt kenad, 

sõbralikud ja hoolitsevad inimesed, kelle kõrval rahulikud inimesed võivad tunduda 

liigtõsistenagi.  Beattie on andnud kaassõltuvusele järgmise definitsiooni: 

„Kaassõltlane on inimene, kes on lasknud teise inimese käitumisel end mõjutada ja 

kes on pühendunud sellele, et teise inimese käitumist oma kontrolli alla 

saada.“(Beattie 2008: 54) 

 

Paradoks seisneb selles, et kaassõltuvuse tekkimise ja sellest paranemise eest on 

vastutav ainult kaassõltlane ja mitte see teine inimene, olgu ta siis lapsevanem, 

abikaasa, sõber, vend või kes iganes, kellega me ebaterves sõltuvussuhtes oleme. 

Toon siinkohal näite nõustajatöökogemusest, kuidas sundmõtted võivad isiklikku elu 

ja valikuid ruineerida. Tegemist on 36-aastase naisega, kes on abielus ja kellel on üks 

algkooliealine poeg. 

Mõtlen abikaasa peale iga tegevuse juures. Kui ta sõidab ärireisile, siis helistan talle 

vahel mitu korda päevas ja kui ta telefonile ei vasta, satun paanikasse. Kui käin 

kontserdil või teatris, liigub mu mõte sageli mehe peale. Ka trennis ei saa ma 

korralikult lõõgastuda, kuna mõtlen, millise söögiga õhtul abikaasale head meelt 

teha. Samuti soovin, pigem lausa sunnin ennast hea välja nägema, sest mu mees on 

sarmikas ja noored tüdrukud jahivad teadagi midagi, pealegi on ta korra juba 

libastunud… 

Kooselu selles paarisuhtes ei saa mitmel põhjusel kummalegi osapoolele rahuldust ja 

lähedust pakkuda. Ühelt poolt teeb suhte keeruliseks naise äärmuslik usaldamatus ja 

armukadedus, teisalt aga kajab sellest loost palju üksi olemist ja üksi käimist. Võib 

vaid ette kujutada, kui vähe saab tõelist hoolimist ja tähelepanu laps, kelle ema on 

hajevil ja tihti näilise põhjuseta närviline ja isa viibib liiga vähe kodus, et perele 

turvalisust pakkuda. On tõenäoline, et  peres kasvava lapse vajadus helluse ja 

turvalisuse järele jääb rahuldamata. Samuti võib juhtuda, et ta võtab enda peale 

vastutuse ema õnnetu-olemise pärast 
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Tommy Hellsten, soomerootsi teoloog, psühhoterapeut, koolitaja ja paljude 

populaarsete eneseabiraamatute kirjutaja, on raamatus „Jõehobu elutoas” 

kaassõltuvuse kohta kasutanud järgmist definitsiooni: 

„Kaassõltuvus on haigus või haiguselaadne olukord, kui inimene elab kõrvuti jõulise 

ilminguga ega suuda seda endale selgitada, vaid lihtsalt sobitub sellega.“ (Hellsten 

2007: 68) 

Siinkohal toon ühe näite juhtumist Ema ja lapse varjupaigas: 

23-aastane naine koos 7-aastase pojaga on tulnud varjupaika kolmas kord. Põhjuseks 

peretülid ja mehe narkootikumide tarvitamine. Eelmisel korral, umbes aasta tagasi 

varjupaigas viibides, otsiti talle erinevaid võimalusi ennasthävitavast suhtest 

pääsemiseks kuni teise linna kolimiseni välja. Lõpuks taotles naine linnalt 

sotsiaalkorterit, mille ta ka sai. Mehe vanglas olles lubas naine mehel poja, kelle 

bioloogilise isaga ta juba kaua aega ei suhelnud, lapsendada ja kirjutas ka vägivaldse 

mehe korterisse sisse. Vähem kui aasta pärast on naine ringiga varjupaigas tagasi. 

Mees võeti vahi alla ja mõisteti kriminaalkorras kuueks kuuks vanglakaristust 

kandma. Naine sai seniks korterisse tagasi minna.  

Kõrvalseisjale tundub selline olukord mõistetamatu ja „haige” ja seda ta kahtlemata 

ongi. Teadmine sellest, millise nähtamatu nabanööri kaudu  sõltlane ja kaassõltlane 

omavahel seotud on, aitab hingehoidajal või mistahes abistava töö tegijal kaassõltlast 

mõista ja aidata teda lahenduste leidmisel. Nõnda nagu sõltlane on seotud alkoholiga 

või mõne muu keemilise uimastiga, sõltub ka perekond uimastitarbijast samavõrd 

haiglasel moel. Osad suurema kogemustepagasiga sotsiaaltöötajad keelduvad sellistel 

puhkudel mitmendat korda abi andmisest. Kaassõltlane peab endas ära tundma 

põhjused, miks ta lubab endaga sel kombel käituda, et kannatab tema  füüsiline, 

emotsionaalne ja vaimne tervis. Aga ta ei tule ja ei peagi tulema sellega üksi toime. 

Terapeudid, hingehoidjad, psühholoogid saavad olla siin teenäitajateks ja toetajateks, 

kuid vastutuse oma käekäigu eest peab võtma siiski inimene, kellel on probleem, isegi 

kui ta on elust sõltlase kõrval juba pikaajalises stressis. Beattie  väidab: „Stressile 

reageerida on normaalne. Kuid tõeliselt kangelaslik ja elusäästev oleks ära õppida, 

kuidas mitte reageerida, vaid hakata tegutsema elutervelt. Kuid enamik meist vajab 

selle õppimiseks abi“ (Beattie 2008: 57). 

Töötades Ema ja lapse varjupaigas ja lugedes nimetatud asutuses pelgupaika otsinud 

naiste lugusid, taipasin, et ängistavast ja vahel ka eluohtlikust kodusest olukorrast 

eemal olles saavad naised oma lugu jälgida otsekui distantsilt. Just see on aeg, kus nad 
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vajavad toetust nii sotsiaaltöötajate kui ka nõustajate poolt.  Koostöös linna 

sotsiaalosakonna-, Laste tugikeskuse-, lastekaitseosakonna- jt analoogsete 

organisatsioonidega on loodud emadele ja last ootavatele naistele toetusvõrgustik, mis 

peaks aitama neid pärast varjupaigast lahkumist arukamaid ja elutervemaid valikuid 

teha. Nii mõnedki aga jätkavad sõltuvussuhete nõiaringis. Beattie hinnangul on veel 

üks põhjus, miks kaassõltuvust nimetatakse haiguseks, see, et kaassõltuvuslikud 

käitumismudelid – nagu ka muud ennasthävitavad käitumisviisid – muutuvad 

harjumuseks. Tegutsetakse harjumusest, tegevuse peale mõtlemata. Harjumused 

hakkavad elama oma elu. (Beattie 2008: 57) 

 

1.2. Kaassõltuvuse tunnused 
 

Kaassõltlastele on omane püüd kõike kontrollida ja oma võimu alla saada, kuna nende 

mõtted, tunded ja teod on juhitamatud. Nad on harjunud manipuleerima ja valetama, 

sest nende elukeskkonnas ei kannata keegi  ausust välja. Kaassõltlaste hoolitsus 

kuulub sageli nii jäägitult teistele, et sageli nad ei suuda ega oskagi enam enda eest 

hoolitseda või ennast armastada. Sõltlane tuimestab oma tundeid erineval moel, kuid 

inimene, kes seda mängu kainena kaasa mängib, on valutava hingega ja sundmõtete 

küüsis. (Beattie 2008: 54) 

1.2.1. Orienteerumine väljapoole  
 
Selline inimene lähtub teiste, mitte iseenda vajadustest. Ta on ümbritsevate inimeste 

vajaduste suhtes äärmiselt tähelepanelik ja hoolitsev. Hellsten peab orienteeritust 

väljapoole kaassõltlase keskseimaks tunnusjooneks. (Hellsten 2007: 72-73) 

Pia Mellody, Arizona osariigis asuva sõltuvuse ja traumade keskuse terapeut, peab 

kaassõltlastele iseloomulikuks probleemiks orienteeritust välisele. 

„Kui kaassõltlaste puhul saab üldse rääkida mingist austusest, siis ei ole see 

eneseaustus, vaid miski, mida ma nimetan teiste austuseks. Teistelt lähtuv austus 

põhineb välistel asjaoludel. /---/ Probleem on selles, et teistelt lähtuva tunnustuse 

allikas peitub inimesest väljaspool ja on avatud inimesest endast sõltumatutele 

muudatustele“ (Mellody 2007: 36). 
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1.2.2. Kontroll 
 
Inimene, kelle perekonnas või kasvukeskkonnas on juhtunud teda hirmutavaid 

kogemusi, tunneb vältimatut vajadust kontrollida oma tundeid, teisi inimesi ja elu 

tervikuna. Turvalisus on endale loodud, kontrollides ja valitsedes kõiki ja kõike. 

Kontrolli harrastavad inimesed taotlevad sageli juhipositsiooni, et olla võimul. 

Illusiooni säilitamiseks oma jõulisusest otsib ta nõrkade inimeste lähedust. Hellsteni 

arvates võib selliseid inimesi kohata ka hooldus- ja kasvatustöös, sotsiaaltöötajate ja 

meditsiinipersonali hulgas. „Kontrolliv inimene taotleb juhipositsiooni, võim on talle 

magnetiks. /---/ Niisuguse oma elu üle valitseva inimese kohta võib öelda, et ta on 

haigestunud enda tugevusse“ (Hellsten 2007: 74). 

 

Juhul, kui tegemist on suhtevägivallaga, esineb probleeme kontrolliga ka kaassõltlase 

partneril. Ülemäärast kontrolli esineb vägivaldses suhtes sageli. Vägivaldne mees on 

veendumusel, et tal on õigus kontrollida, kus ja kellega tema partner suhtleb. 

Paradoksaalsel kombel peaks naine olema veel tänulik vabaduse eest, mida mees talle 

võimaldab. Kuna vägivaldsed ja kontrollivad mehed on osavad manipuleerima, 

suudavad nad aeg-ajalt ka teisi inimesi veenda partneri viletsas analüüsivõimes ja 

irratsionaalsuses (Bancroft 2006: 200-201). 

1.2.3. Võimetus usaldada teisi 
 
Kaassõltuvate inimeste usaldusvõime on korduvate pettumuste tõttu pärsitud. 

Paradoksaalsel kombel vajavad sellised inimesed tungivalt teiste lähedust, mistõttu 

võivad kergeusklikult ilusaid valesid uskuma jääda. Tõelise läheduse kogemiseks 

tuleb kaassõltlastel õppida elutervelt kaasinimesi usaldama. (Hellsten 2007: 76) 

Ilma usalduseta ja avatuseta ei ole võimalik kogeda tõelist lähedust inimsuhetes.  

Mellody väidab, et pettekujutluse kütkes elavatel inimestel on kalduvus hoida eemale 

inimestest, kes võiksid tõe nende elu kohta päevavalgele tuua. (Mellody 2007: 165) 

Tihtipeale tajuvad inimesed, kes reaalsust eitavad, teatud tõsiasju teiste inimeste elus, 

kuid ei suuda või ei soovi märgata valet iseenda elus. 
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1.2.4. Nõrk minatunnetus 
 
Kaassõltlane toetub oma minapildi ülesehitamisel kaasinimeste arvamusele. Kui 

inimesel puudub tugev eneseväärikus, on ka eneseaustus puudulik. Hellsten väidab, et 

nõrga minatunnetusega inimene on küll füüsiliselt sündinud, kuid psüühiliselt 

sündimata. (Hellsten 2007: 78) Ei ole sugugi haruldased juhtumid, kus üks 

partneritest soovib vaimselt areneda, kuid kohtab abikaasa poolt naeruvääristamist ja 

alandamist. On paratamatu, et sellises perekonnas võtavad lapsed  ka alaväärsuse või 

siis ülbuse ja domineerimise enda kogemustepagasisse.  

 

Nõrka minatunnetust tekitavad lastes ka koduseinte vahel nähtud tülid ja 

arveteõiendamised. Ja eelkõige muidugi põlvest põlve korduvad inetud 

perekonnasaladused, mille olemasolu lapsed küll aduvad, kuid korduvate olukordade 

ilustamise või suisa valetamise tõttu on lapsed hakanud kahtlema enda adekvaatsuses.  

Hellsten nimetab põlvest põlve korduvaid peresaladusi „jõehobudeks” ning sellises 

äärmiselt ebaterves õhustikus kasvanud lapsi „jõehobulasteks”. (Hellsten 2007: 62) 

Ka Mellody leiab, et lapse jaoks on halvim kogemus, kui tema isiklikku reaalsust 

eiratakse. „Lapsepõlves kogetud väärkohtlemine tingib selle, et me kulutame 

täiskasvanueas rohkelt energiat vältimaks kokkupuudet minevikus kogetud talumatu 

reaalsusega. /---/ Meie füüsilised kehad tunduvad küll olevat täiskasvanu omad, kuid 

meie sisemised tundmused ja mõtlemine on ebaküps, hirmul ja segaduses.” (Mellody 

2007: 83) 

1.2.5. Sundtegutsemine 

 
Hellsteni arvates kaasneb sundtegutsemine mina nõrkusega. Oma väärtust püütakse 

tõestada toimimise ja sooritamise kaudu. Inimesest on saanud human doing, mitte 

enam human being (Hellsten 2007: 79). Selline enda väärtuse tõestamine töös, 

spordis, inimsuhetes on lõpuks hävitav iseendale ja lähisuhetele. Rohkemate 

saavutustega kaasneb paratamatult püüd veel enam korda saata, et pälvida oluliste 

inimeste tunnustust ja imetlust. Ei ole kahtlustki, et sellise sundtegutseja kõrval 

lähedased inimesed, kui nad ei jõua neid mänge kaasa mängida või soovivad elada 

rahulikult ja loomulikult, muutuvad välise tunnustuse otsijale „piduriks“. 
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1.2.6. Vaimsuse puudumine 

 
„Vaimsus on inimeses peituv sügav vajadus olla millegi endast suurema osa. Samuti 

on see ühtsuse ja ühtsusest tuleneva juhitavuse kogemus. Vaimsus on enda 

ebatäiuslikkuse kogemine ning sellest lähtuv võime soovida endale väljastpoolt 

tulevat väge. /---/ Vaimsus tähendab elu kandvate jõudude usaldamist, enda 

haavatavuse avalikku tunnistamist. /---/ Säärane vaimne elu esineb harva või on 

võimatu kaassõltuvuse piirkonnas. Kaassõltuvusele on iseloomulik vajadus oma elu 

paaniliselt kontrollida – niisuguses õhkkonnas vaimsus lämbub” (Hellsten 2007: 89). 

Mellody arvates tõkestab inimese vaimset arengut ka „eneseaustuse kohatu tase”. Kui 

inimene usub, et ta on väärtusetu ja teistest kehvem, siis võib tal tekkida tunne, et ta ei 

vääri teistega või kõrgema jõuga suhtlemist. Häbi oma ebatäiuslikkuse ees paneb end 

tundma teistest ja kõrgemast jõust eemaldununa. Olles aga ülbe ja üleolev, muutub 

inimene ise enda kõrgemaks jõuks ja ei vaja enam (enda arvates) väljastpoolt abi 

(Mellody 2007: 220). 

Robin Norwood, tuntud ameerika psühholoog, pereterapeut ja kaassõltuvusnõustaja, 

väidab, et spirituaalsuse arendamine, sõltumata inimese religioossest orientatsioonist 

tähendab loobumist „isemeelsusest”, st  püüdest alati ja igas olukorras panna asju 

kulgema oma tahtmist mööda. See tähendab olla avatud ja oodata juhatust, kui raske 

see ka ei tunduks. See tähendab usaldamist. (Norwood  1996: 223) 

„Vaimsuse puudumine juhib elu mõtte kaotsiminekule. Elu mõtte kadumine ajab 

inimese seda otsima sealt, kus see kuulu järgi olla võiks. Tähtsaiks muutuvad välised 

sümbolid, mis kõnelevad edukusest. /---/ Vaimsuse puudumine võib juhtida samuti 

perfektsionismi. See on olukord, kus eitatakse keskpärasust. Kõik peab olema täiuslik 

ja laitmatu” (Hellsten 2007: 91). 

1.2.7. Raskused toimivate piiride seadmisega 
  
Inimeste välised piirid jagunevad kaheks: need on füüsilised ja seksuaalsed. Välised 

piirid annavad inimesele võimaluse valida sobiv distants suheldes teistega ning 

annavad loa või keelavad teist inimest või talle kuuluvaid asju puutumast. 

Seksuaalsed piirid kontrollivad seksuaalset lähedust ja kontakti. Sisemised piirid 

takistavad inimest võtmast enda peale vastutust selle eest, kuidas mõtlevad, tunnevad 

või käituvad teised inimesed. Sisemiste piiride olemasolu võimaldab hoiduda 

ümbritsevate inimestega manipuleerimisest ja neid kontrollimast. Kahjustatud 
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piiridega inimene ei oska arvestada ka teiste inimeste piiridega. Sellised inimesed ei 

saa aru, kui neid väärkoheldakse või kui nad ise teisi väärkohtlevad. Nad lasevad end 

teistel inimestel füüsiliselt, seksuaalselt, emotsionaalselt või intellektuaalselt ära 

kasutada või käituvad ise „sissetungijatena“.      

  

Kaassõltlastel avaldub sama piiridesüsteem, mis oli nende vanematel. Kui vanematel 

oli piiridesüsteem puudulik või kahjustatud, siis ei saanud nad endast ja teistest 

lugupidavat suhtumist õpetada ka lastele. Harmooniliste piiridega inimesed ei suuda 

ette kujutada, et mõni „küps“ täiskasvanu ei ole suuteline lõpetama oma sissetungivat 

või ohvrikäitumist (Mellody 2007: 43). 

 

 Piiride seadmise soov omab ka ohtu muutuda jäigaks. Inimesed, kes kasutavad enese 

kehtestamiseks „seintesüsteemi”,  kaitsevad endid viha- või hirmuga (Mellody 2007: 

44). Piiride seadmise oskus ei tohiks muutuda eesmärgiks omaette. Kui jätta ruumi 

paindlikkusele, mõistavad ka lapsed, et lapsevanemadki on kõigest ebatäiuslikud 

inimesed oma puuduste ja voorustega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15 

2. Kust tuleb kaassõltuvus 
 
 
Terapeudid ja kaassõltuvusseminaride ning tugigruppide juhendajad on ühel meelel 

selles, et kaassõltuvuslikud hoiakud ja käitumine saavad alguse lapsepõlvemõjudest. 

Kaassõltuvusega kaasneb vajadus hoida kontrolli all elu ja lähedasi inimesi, sest 

lapsepõlve jooksul on kogetud palju lämmatavaid emotsioone: hirmu, viha, talumatut 

pinget, süüd, häbi, haletsust teiste ja iseenda suhtes. Norwood väidab, et laps, kes 

kasvab üles sellises keskkonnas, võiks nende emotsioonide käes kokku variseda ja 

lakata funktsioneerimast, kui ta ei arendaks välja meetodeid enese julgeoleku  

tagamiseks. Tema enesekaitsevahendid sisaldavad alati võimsat kaitsemehhanismi – 

eitamist, ja sama võimsat alateadlikku motiivi – vajadust  kontrollida (Norwood 1996: 

30). 

Et mõista, kuidas mittetoimivas perekonnas lapse tundeelu mõjutatud saab, tuleb 

vaadelda hästi toimivat ja puudulikult toimivat kasvukeskkonda. 

 

2.1. Laps, kes kasvab hästi toimivas perekonnas 
 
„Lastel on sündides kaasas viis loomupärast omadust, mis teevad neist tõelised 

inimolendid: lapsed on väärtuslikud, haavatavad, ebatäiuslikud, sõltuvad ja 

ebaküpsed. Need omadused on sündides kõikidel lastel. Hästi toimivad vanemad 

aitavad oma lastel iga konkreetset omadust asjakohaselt arendada, nii et lapsed 

jõuavad täiskasvanuikka küpsete, hästi hakkamasaavate inimestena, kellel on endaga 

hea läbisaamine” (Mellody 2007: 91). 

Kui laps kasvab üles perekonnas, kus ta tunneb ennast väärtuslikuna ainuüksi selle 

pärast, et ta olemas on, saab ta eluteele kaasa hindamatu pagasi. Lapsele on vajalik 

teadmine, et ta on oluline, kuid samas on olulised ka kõik teised pereliikmed ja nende 

tunded ning väärtused.  

Mellody arvates imavad lapsed endasse austust, mida tunnevad nende suhtes vanemad 

ja see vanematelt lähtuv austus saab baasiks nende eneseaustusele. (Mellody 2007: 

92) 

Lastel ei ole välja arenenud piiridesüsteeme, nad proovivad ja katsetavad vanemate 

peal, kui kaugele lubatakse neil piiride nihutamisega minna. Kui laps tunneb, et talle 

ei ole kaugeltki lubatud kõik see, mida ta endale soovib või lausa valjuhäälselt nõuab, 
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võib ta selle vastu küll häälekalt protesteerida, kuid sisimas tunneb ta ennast kaitstuna.  

Mellody väidab, et lapsed oma haavatavuses vajavad hooldajate kaitset füüsilises, 

seksuaalses, emotsionaalses, intellektuaalses ja spirituaalses plaanis (Mellody 2007: 

94). 

Äärmiselt oluline on, et vanemad arvestaksid lapse ebatäiuslikkusega. Lapsed teevad  

kasvades ja arenedes pidevalt vigu, sest nad on veelgi ebatäiuslikumad, kui 

täiskasvanud. Liiati puudub neil elukogemus, mis neile õpetaks, kuidas elus 

ettetulevate  keeruliste või ootamatute olukordadega toime tulla. Lastel on kergem 

kasvada, kui nad teavad, et ka nende vanemad on ekslikud, et ka nendel tuleb ette 

piinlikkust tekitavaid olukordi, st ka nemad on ebatäiuslikud. Usun, et see teadmine 

aitab neil hilisemas elus  kergemini oma spirituaalse poolega kontakti luua. 

Hästitoimivas perekonnas, kus lapsevanemad julgevad välja näidata oma 

ebatäiuslikkust, tunnevad lapsed endid turvaliselt. Mellody rõhutab, et vanematel 

tuleb tehtud vigu tunnistada ja püüda heastada kahju, mis lastele on (enamikel 

juhtudel tahtmatult) tekitatud. Sel kombel õpivad lapsed täiskasvanute pealt, et ka 

vigade tegemine on aktsepteeritud ja vabandamine või väära teo heastamine saab neile 

omaseks. „Kui vanemad ei suuda oma vigu tunnistada ja nende eest vastutada, 

võtavad nad ise endale kõrgema jõu rolli, blokeerides nii lastele tee tõelise kõrgema 

jõu tundmaõppimiseks” (Mellody 2007: 99). 

Mellody on välja toonud lapse sõltuvuslikud vajadused, mille eest lapsevanemad 

vastutavad: toit; riietus; meditsiiniline/hambaravi; peavari; füüsiline hoolitsemine; 

emotsionaalne hoolitsemine; seksuaalne teave ja juhised; majanduslik teave ja 

juhised; haridusalane teave ja juhised; spirituaalne teave ja juhised. Peale 

põhivajaduste (toit, riietus, peavari ja meditsiiniline/hambaravi) peab Mellody 

emotsionaalset hoolitsust laste jaoks väga oluliseks. Lastel, kes on oma vanematega 

emotsionaalselt lähedased, kujuneb välja sisemine tunnetus oma identiteedi 

suhtes(Mellody 2007: 99).  

 

Claude Steiner, Prantsusmaal sündinud Ameerika kliiniline psühholoog ja 

transaktsiooni analüütik, väidab et parim aeg emotsionaalseks arenguks on lapsepõlv. 

„Sel otsustaval ajavahemikul, mil lapsed õpivad vanemate eeskujust, kujunevad 

paljud kogu eluks püsima jäävad hoiakud. Nad hakkavad nägema end kas hea või 

halvana, osava või kohmakana, õnneliku või õnnetuna. /---/ Enamasti õpivad lapsed 
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emotsionaalseid harjumusi vanematelt ja teistelt lähedastelt. Kord omandatud, 

muutuvad need elukäsikirjadeks  või –stsenaariumiteks” (Steiner 2005: 209-210). 

Hästi toimivas perekonnas on täiskasvanud ise suutelised teadvustama endale oma 

soove ja vajadusi ja nad on teadlikud ka sellest, et on soove ja vajadusi, mille 

täitmiseks nad vajavad teisi usaldusväärseid inimesi. Mellody väitel nimetatakse 

sellist vastastikust soovide ja vajaduste rahuldamist vastastikuseks sõltuvuseks. 

(Mellody 2007: 102) Sellises eluterves vastastikuse sõltuvuse keskkonnas kasvavad 

lapsed kogevad turvalisust ja lähedust ning neil on eeldused kasvada küpseteks 

täiskasvanuteks. 

Steiner rõhutab, et lastega suheldes on olulised võrdsus, ausus ja võimumängude 

vältimine. Kui vanemad on siiski lapsega suheldes oma võimupositsiooni 

kuritarvitanud, tuleb lapse ees vabandada. Hästi toimivas perekonnas seda ka tehakse. 

Steineri väitel on ausus  lastega suheldes väga tähtis ning jääb tahapoole vaid nõudest 

mitte kahjustada lapsi võimumängudega. „Selgitage neile, kuidas end tunnete ja mida 

neilt tahate. Ärge kunagi valetage, et asju halvemana näidata, viige hädavalede hulk 

miinimumini ning püüdke tuua tõde välja nii ruttu kui võimalik. Kui tahate, et nemad 

oleksid teiega ausad, peate ka ise nendega olema aus. Lapsed tajuvad, kui nendega 

salatsetakse ja õpivad ka ise saladusi hoidma” (Steiner 2005: 214). Hästi toimivas 

perekonnas  lubatakse lapsel ka „halbu“ tundeid (viha, häbi, kadedus jms) tunda ja 

õpetatakse, kuidas erinevate tunnetega toime tulla. 

 

2.2. Laps, kes kasvab puudulikult toimivas perekonnas 
 
Norwoodi arvates  kannavad lapsed paratamatult süüd ja häbi tõsiste probleemide 

pärast, mis nende perekondades on. Seda seepärast, et oma kõikvõimsuse illusiooni 

tõttu usuvad nad, et nendest sõltub perekonna olukord ning et neil on võim seda 

paremaks või halvemaks muuta (Norwood 1996: 96). 

 

Puudulikult toimivas perekonnas ei arvestata lapse õigusega elada normaalset lapse 

elu. Vanemad või hooldajad tahavad, et lapsed keskenduksid neile, et tagada 

vanemate endi vajaduste rahuldamine. Kui täiskasvanud ignoreerivad lapsi või 

ründavad neid selle eest, kes nad loomuomaselt olema peavad (väärtuslikud, 

haavatavad, ebatäiuslikud, sõltuvad ja ebaküpsed), siis loovad nad lastes tugeva 
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häbitunde. „ Teenimatu häbitunne tabab lapsi, kui nad kaotavad kontakti teadmisega, 

et nad on adekvaatsed ja loomupäraselt väärtuslikud hoolimata tehtud vigadest, 

väljendatud vajadustest ja ebaküpsest käitumisest” (Mellody 2007: 106). 

Puudulikult toimivas perekonnas on lastevanematel endil eneseaustuse ja piiride 

seadmisega probleeme, seega ei suuda nad seda õpetada ka oma järeltulijatele. 

Sellises peres kasvanud lapsed võivad hakata ennast väärtustama soorituse kvaliteedi 

põhjal, hakates sel kombel hilisemas elus otsima välist tunnustust.  

Mõnede laste puhul avaldub madal eneseaustus ülbuse-  ja kõrkusena. See on jällegi 

põhjustatud perekonnas levivate arusaamade poolt, mille kohaselt peetakse endid 

mingil põhjusel teistest paremaks. Igal juhul on nii liiga madal kui liiga kõrge enese 

väärtustamine lapsele koormaks ja ei anna talle adekvaatset pilti temast endast.  

Vahetevahel pannakse puudulikes perekondades lapse õlgadele koorem, mis ei ole 

talle eakohane. Siinkohal üks markantne näide Ema ja lapse varjupaigas viibinud 

kliendi loost: 

36-aastane naine, olles ise ära Prantsusmaale sõitnud (hääletades!), jättis oma kaks 

last (kolmas oli viidud maale vanavanaema juurde) väidetavalt naabri järelevalve 

alla, tegelikkuses aga iseendi hoolde.  Söögivarudest olid neil  mõned pakid makarone 

ja kartulid. Pere vanim laps valmistas peale kooli endale ja nooremale lapsele süüa 

nendest nappidest kodustest  toiduvarudest. Praktiliselt olid  lapsed näljas. Kogu 

kodune majapidamine ja vastutus lasus selle väikese lapse õlul, kes alles ise kooli 

minejana tuge ja hoolitsust vajas. Kui olukord muutus lapse jaoks 

väljakannatamatuks, palus laps õpetajalt süüa. Lugu tundus kooli personalile  

uskumatu, kuid asja uurides selgus, et lapse jutt vastab tõele. Lapsel puudus 

ettekujutus, miks ema ära läks ja samuti ei olnud tal aimu, millal ema kaugelt naaseb. 

Lapsed pandi Turvakodusse, kus nende eest hoolt kanti. Ema, kes oli  keelanud lapsel 

kodusest olukorrast rääkimise, tekitas koju naasnuna  korraliku skandaali, sest leidis, 

et tema pere siseasjadesse oli luba küsimata sekkutud… 

Sellistest lastest võivad kasvada eriti tublid täiskasvanud, kes tunnevad kohustust 

kõigi ja kõige eest vastutust kanda. Loos nimetatud laps pidi õpetajate sõnul olema 

praegu eriti tubli ja püüdlik. Mitte-eakohane vastutus asetatakse ka nende laste 

õlgadele, kellest tehakse enda usaldusisik. See võib lapsele anda tunde, et tema ongi 

olukordade lahendaja, kuid see on liigne koorem, mis annab võimutunde, kuid 

ülemäärane vastutus ei lase tal elada normaalset lapsele eakohast elu. Selline olukord 

võib tabada lapsi, kelle üks vanematest on kas sõltlane või pere juurest ära läinud. 
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Mellody väidab, et esineb kolm põhilist väärkohtlemise situatsiooni, millega 

puudulikult toimivate vanemate lapsed seoses oma vajaduste ja soovidega silmitsi 

seisavad: lapsevanem sekkub alati ja hoolitseb alati kõige eest ega lase lapsel endal 

kunagi midagi ise enda jaoks ära teha; lapsevanem on ründav või ignoreeriv. (Mellody 

2007: 117) 

 

Kui lapsevanem või hooldaja kõik lapse eest ära korraldab, muutub laps liialt 

sõltuvaks, sest tal puuduvad oskused, kuidas ise enda vajaduste eest hoolt kanda. 

Hilisemas elus ootab ta ka teistelt, et need tema eest asjad korda ajaksid, sest ta on 

harjunud seda pidama iseenesestmõistetavaks. Ta õpib oma tahtmist saama 

manipuleerides ja virisedes (Mellody 2007: 117). 

 

Kui lapsel on mingi vajadus, kuid lapsevanem on selle suhtes ründav, õpib laps, et 

oma vajaduste väljendamine on ebaturvaline. Edaspidises elus võib tal tekkida raskusi 

abi palumisega, sest ta võib arvata, et peab ise kõigega hakkama saama. Enamasti 

saabki, kuid asjad, mille kordaajamiseks oleks tal vaja abi küsida, jätab ta pigem 

tegemata, sest lapsepõlves kogetu ei lase toetust paluda (Mellody 2007:117). 

 

Kui lapse vajadusi on ignoreeritud nende sünnist alates, muutub laps oma vajaduste 

suhtes tuimaks. Täiskasvanuna on sellistel inimestel vähe – või üldse mitte aimu 

sellest, et neil üldse on vajadused või soovid (Mellody 2007: 117). 
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3. Tunded, mis juhivad kaassõltlase elu 
 
 
Beattie sõnul on kaassõltlased allasurutud, masenduses ja rõhutud. Paljud neist 

oskavad kärmelt öelda, mida keegi teine tunneb, miks too niimoodi tunneb, kui kaua 

ta juba niimoodi tundnud on ja mida ta tõenäoliselt selle tunde ajel ette võtab. Paljud 

neist veedavad terve elu teiste inimeste  tunnetega sekeldades. Kaassõltlased  

tunnevad end teiste tunnete eest vastutavana. Aga nad ei tea, mida nad ise tunnevad. 

Ja kui teavadki, ei oska  öelda, mida nad peaksid tegema, et oma asjad korda ajada  

(Beattie 2008: 16-17). 

Kaassõltuvusega kaasas kantav tunnetepagas on segadust ja frustratsiooni tekitav nii 

kaassõltlasele kui ka inimestele, kes temaga lähedastes suhetes on. Olles pidevas 

„päästmisaktsioonis“, on ta aldis märkama teiste tundeid, kuid oskab meisterlikult 

maha salata enda vajadusi ja tundeid. Tunnete mahasalgamise, eitamise ning oma 

tunnetega mitte kontaktis olemise on kaassõltlane taagana kaasa saanud kasvades üles 

puudulikult toimivas perekonnas. Kui lapse tundeid on perekonnas ignoreeritud, õpib 

ta neid täiskasvanueas peitma ja alla suruma. Et kaassõltuvusest terveneda, on aga 

vaja oma tundeid teadvustada ja nendega kontakti astuda. Oma tunnetest teadlikuks 

saamine aitab mõista ennast ja teisi. 

 

3.1. Häbi ja süütunne 
 

„Häbi on üks põhilisi tundeid, mis lastele üle kandub. /---/ Siin pole tegemist pelgalt 

enda ebatäiusliku ja vastutavana tundmisega (nagu meie enda  sisemise häbi puhul). 

Me tunneme palju sügavamat teistest kehvem olemise tunnet. Me võime tunda end 

maatasa tehtuna, väärtusetuna ja tulvil meeleheidet. Kui me kogeme sisendatud või 

endas kantud häbi, siis ei taha me kedagi näha ega ise ennast kellelegi näidata. Me ei 

suuda inimestele silma vaadata või nendega rääkida ilma, et meid lämmataks 

häbitunne” (Mellody 2007: 131). 

Häbi on iseenesest positiivne ja vajalik nähtus, mis kuulub inimeseks olemise juurde. 

„Häbi positiivne tähendus seisneb selles, et see meenutab meile piire, mille raamides 

meil tuleb püsida ja elada. Häbi kaitseb inimest: see on müür, mille vastu me 

vältimatult jookseme, kui üritame olla enam sellest, mis me oleme. Häbi kõneleb 

meile piiratusest, asetab meid tagasi meile ette nähtud raamidesse. Raamidest 
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väljunud inimest nimetame häbituks ja häbematuks. Häbi puudumine on taunitav, 

meie kultuur ei kiida seda heaks” (Hellsten 2007: 52). 

 

Häbi on võimalik segi ajada süütundega. Hellsteni järgi võiks häbi ja süütunde 

erinevust iseloomustada nõnda, et süütunne liitub inimese tegudega, häbi tema 

olemusega. Süütunne tõuseb vääradest tegudest, häbi on sügavam mõiste, liitudes 

inimese olemuse, tema olekuga. Elu koos häbiga on inimesele väljakannatamatu. 

Keegi ei suuda välja kannatada kogemust, et ta on kvaliteedilt halb. Seda tõsiasja 

tuleb kuidagi eitada, teadvusest kõrvaldada. Halb-olemise tunne sunnib inimest 

valetama. Ta valetab endale, et ei ole milleski süüdi. Oma väärtegusid soovib ta 

kinnitada oma headust (Hellsten 2007: 53-54). 

Sageli on valetamine, varjamine ja püüd ilustada tegelikku olukorda omased 

perekondadele, kus esineb alkoholismi. Kaassõltlased (enamikel juhtudel naised) on 

nii hõivatud olukorra ilustamise- ja mehe „päästmisega“, et oma huvide ning sõprade 

jaoks jääb üha vähem aega. Tihtipeale mängivad mänge kaasa ka alkoholismi 

haigestunud inimese lähikondlased. Sellises perekonnas kasvanud laps kasvab üles 

häbitaagaga. Probleem võib häirivalt välja lüüa alles hilisemas eas, sest täiskasvanuna 

valivad sellised inimesed endale partneriteks kaaslased, kes loovad samasuguse 

emotsionaalse õhustiku, nagu see oli nende lapsepõlvekodus (Mellody 2007: 154) 

Paljud, kellel sellised probleemid tekivad, on aga lapsepõlves toimunud ebameeldivad 

mälestused eemale tõrjunud ja kui nad ei püüa neile uuesti jälile saada, ei suuda nad 

ka probleemi teadvustada. 

 

3.2. Viha ja vimm 
  

Inimene, kes  alailma „päästab“ ja vastutab, ei jõua seda lõpmatuseni ja kui ta abi ei 

saa, siis kurnab ta ennast ära. Ta tunneb, et elu on teda ebaõiglaselt kohelnud, et tema 

pingutusi ei hinnata ja ta ei suuda oma elu mõjutada. Samas ei suuda ta näha, et on ise 

oma elu kohustusi ja teiste eest hoolitsemist täis kuhjanud. Talle tundub, et elu on 

need tema kaela veeretanud. Ta on harjunud etendama tugeva inimese rolli. Hellsten 

nimetab inimesi, kes on harjunud elama vastutusekoormat kandes, taagakandjateks. 

„Tema hoolitseb teiste eest, on nõrkade käsutuses. Kui see tugevus siis murduma 

hakkab, võib ta paanikasse sattudes otsida äärmuslikke lahendusi: alkohol, uimastid, 
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enesetapp. Taagakandja üritab kulisse lõpuni ees hoida ja seepärast ei pääse teised 

talle lähedale” (Hellsten 2004: 65). Selline inimene ei koge süüd tervel viisil. Ta näeb 

süüdlasi alati endast väljaspool. Ta tunneb, et teised kohtlevad teda halvasti ning ta ei 

saa sinna midagi parata. See ajab teda vihale. „Kuna ta oma viha konstruktiivsel moel 

ei väljenda, siis saab temast vihane inimene. Tema vihane olek väljendub 

üleolekutundena, kibestumisena, ehk ka varjatud põlgusena. Ta halvustab teisi ja seab 

ennast neist kõrgemale. /---/ Viha ja süü põhjustavad ka füüsilisi sümptomeid. 

Taagakandjal on tihti mõistetamatud peavaluhood. Kibestumus röövib temalt rõõmu 

ja lootuse” (Hellsten 2004: 65-66).  

Viha on ka alkohoolikutel esinev valdav tunne, kuid neile on selle välja näitamine 

justkui lubatud, samas kui kaassõltlane tunneb end olevat süüdi, kui julgeb vihastada. 

Beattie sõnul varjab viha enda all haigetsaamist ja hirmu. Kurbusest ja hirmust saab 

viha. Viha tuleb süütundest, süütunne omakorda – nii põhjendatud kui põhjendamatu 

– muutub kergesti vihaks. Kui viha küllalt kaua alla surutakse või pingutatud 

naeratuse taha peidetakse, on oht, et viha võib jäätuda kibeduseks, vihkamiseks, 

põlguseks, jälestuseks või vimmaks (Beattie 2008: 188). 

 

Vimm on viha, mida inimene tunneb, kui ta arvab, et keegi on pannud teda 

ebaõiglaselt ohvri rolli. Seda võib nimetada „ohvri vihaks“. Mellody sõnul paneb see 

klammerduma vajaduse külge, et ebamugavust tekitanud  inimesele saaks osaks valu 

või karistus – kättemaksuks kannatuste eest, mida ta end ohvrina tundvale inimesele 

on põhjustanud. Inimene, kelle vastu vimma tuntakse, muutub nn ohvri kõrgemaks 

jõuks, kuna ohver mõtleb palavikuliselt selle üle, mida talle on tehtud ja kuidas saaks 

selle eest kätte maksta, see aga taasloob ohvritundega inimeses selle häbi või valu 

põhjustanud olukorra aina uuesti ja uuesti. „Minu arvates tuleneb vajadus kätte 

maksta või karistada uskumusest, et kui ma saaksin seda inimest piisavalt karistada, 

siis hoiaksin ma alatiseks ära selle valuliku kogemuse kordumise” (Mellody 2007: 

78). Soov karistada tekib, kui keegi on inimese eneseaustuse kõikuma löönud. Selle 

inimese karistamissooviga proovitakse oma väärtus taastada, andmata endale aru, et 

kui on juba sisemiselt raskusi enese väärtuslikuna tundmisega, ei saavuta seda ka 

„tagasitegemisega“. 

 

Selline vimma kogumine on omane ka kaassõltuvate naiste vägivaldsetele meestele, 

kes on endid taandanud ohvri rolli. „Vägivallatsejad lasevad oma kaebustel kasvada. 
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Üks minu kunagine kolleeg nimetas seda harjumust vimma aiaks, protsessiks, mille 

käigus vägivallatseja istutab mõne vähetähtsa kaebuse soodsasse pinnasesse ja 

seejärel kasvatab seda hoolega, kuni see saavutab hiiglaslikud mõõtmed, mis 

õigustavad vägivalla ja raevu käikulaskmist” (Bankroft  2006: 191).  Sellest võib 

järeldada, et vimm on omane nii sõltlastele kui kaassõltlastele. 

 

3.3. Kadedus ja armukadedus 
 
Ebatervetes suhetega kaasnevad kadedus ja armukadedus. „Päästjatel“ puuduvad 

hästi toimivad piirid, seega ei suuda nad määratleda, kus  nende reaalsus lõpeb ja 

kellegi teise oma algab. Mellody ütleb, et kadeduse puhul seguneb inimese  reaalsus  

teise inimese omaga ja ta arvab, et on olen pädev teisele inimesele ütlema, kuidas 

mõelda, tunda ja käituda, kuna ta on tema enda „mina“ pikendus. Teisalt võib inimene  

arvata, et ta oskab lugeda teise inimese mõtteid ja tundeid ning valida oma käitumise 

vastavalt sellele, millisena mina tajub teise inimese arvamust enda kohta, langedes 

seega teise inimese kontrolli alla (Mellody 2007: 75). Teiste päästja, Hellsteni sõnul 

taagakandja  tunneb vajadust kõike kontrollida. See tuleneb talle lapsena osaks 

saanud liigsest kas siis emotsionaalsest või füüsilisest kohustustekoormast. 

„Taagakandja kogeb ka sügavat ebapiisavustunnet. Kuidas ta ka ei üritaks teiste eest 

vastutust kanda, teiste elu elada ja isetu olla, ikkagi ei saa talle osaks kogeda, et ta on 

teinud piisavalt palju. Ta ei jõua kunagi selleni, milleni ta jõuda üritab. Ta ei jõua 

kunagi iseendani, sest tema vajadused on sügavalt rahuldamata” (Hellsten 2004: 68). 

Taagakandja tõmbab ligi nõrga minatunnetusega partnereid, kes võivad olla 

alkohoolikud või inimesed, kes mingil muul moel enda eluga toime ei tule. Sellist 

inimest nimetab Hellsten  patuoinaks. Kuna patuoinas on jäänud lapsepõlves ilma 

vajalikust hellusest, tähelepanust ja hoolitsusest, on temasse kogunenud palju 

kadedust. „Kadedust tekitab see, kui midagi on puudu. Patuoinas ei kannata, et teised 

midagi head saavad, sest tema enda vajadused on nii suured. /---/ Patuoina 

probleemiks on ka armukadedus. Öeldakse, et armastab vaid see, kes on armukade. 

Siiski tundub, et armukadedust põhjustab suur ebakindlus, mis ei lase võistlejaid 

taluda. Armukade inimene nõuab, et ta saaks teist inimest täielikult omada” (Hellsten 

2004: 84). On selge, et partnerluses, kus üks on taagakandja ja teine patuoinas esineb 
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nii kadedust kui ka armukadedust. Usaldamatuse õhkkonnas ei saa mingist suhte 

paranemisest juttugi olla, kui oma probleeme ei teadvustata ja endale abi ei otsita.  

 

Bancroft väidab, et liigne armukadedus  on ka üks sagedasemaid põhjusi, mis 

põhjustab meeste manipulatsioone ja vägivallaakte partnerite vastu. (Bancroft 2006: 

150) Vägivald tähendab alati sisemist nõrkust ja ebakindlust. On huvitav tõdeda, et 

vägivallale kalduvad mehed tõmbavad ligi kas siis liighoolivaid emalikke naisi või 

abituid  „nõrgukesi“. Mängudest, mis sellistes suhetes stsenaariumisse on kirjutatud, 

tuleb käesolevas töös suhtlemismängude punkti all juttu.     

 

3.4. Hirm 
 
Paljud kaassõltlased on kasvanud kodudes, kus valitsesid insest, alkoholism, 

topeltmoraal, sõnamurdmine, vägivald, emotsionaalne külmus. Sellises keskkonnas 

kasvamise tulemuseks on paratamatult usaldamatus. Usaldamatus ühelt poolt pärsib 

läheduse tekkimist, teiselt poolt aga tekitab soovi ja vajadust kellessegi või millessegi 

klammerduda. Usaldamatusega kaasneb vajadus kontrollida, püüda elu ohjata ja 

juhtida. Kõige selle taga on hirm. Hirmust tekivad sundmõtted, mis ei lase elul 

normaalselt kulgeda. Hirmuga kaasnevad ka kõik eelpool nimetatud kaassõltuvusele 

omased tunded (häbi, süütunne, vimm, viha, kadedus ja armukadedus) ja muidugi 

paljud variatsioonid nimetatud tunnetest. Hirmuga kaasnev ängistus võib kaassõltlase 

nii jäägitult endasse mässida, et ta ei pruugi enam leida omal jõul pääseteed. 

Usalduse, eriti eneseusalduse tagasivõitmine täiskasvanueas pärast valulikke 

kogemusi võib osutuda pikaks ja kauakestvaks protsessiks. Ja siin vajab kaassõltlane 

mõistmist, lohutust ja abi, sest hülgamist ja pettumusi on talle liiga palju osaks 

saanud. 
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4. Suhtlemismängud sõltuvussuhetes 
 
 
Suhtlemismängude mõiste tõi meieni Eric Berne (1910-1970), kes sai 1935.a 

meditsiiniteaduste doktoriks. Ta oli õppinud Eric Ericsoni (1902-1994),  

psühhosotsiaalse arenguteooria looja juures psühhoanalüüsi ja arendas sellest välja 

transaktsionaalse analüüsi [TA], mille keskseks ideeks on psühhoanalüüsi isiksuse 

kolmikjaotusest (id, ego, superego) inspireeritud õpetus inimese kolmest ego-

seisundist. TA-s kutsutakse neid mina-tasanditeks ja  nimetatakse kõnekeeles Laps, 

Vanem, Täiskasvanu. Psüühiliselt terves ja harmoonilises isikus elutsevad kõik kolm 

tasandit rahumeelselt kõrvuti, täiendades üksteist. TA aitab lahti mõtestada mänge ja 

manipulatsioone, mida kasutavad isiksushäiretega inimesed (sageli ebateadlikult). 

(Berne 2006: 174) 

Claude Steiner (1935), Eric Berne õpilane ning hiljem ka sõber ja kolleeg, arendas 

Berne teooriat pärast TA looja surma edasi ning kujundas sellest välja teooria, millele 

sai nimeks „südamekeskne emotsionaalne kirjaoskus”. Kui traditsiooniline 

psühhoanalüüs keskendub sellele, mis on inimese sees, siis TA keskendub sellele, mis 

leiab inimeste vahel, on Steiner ise selgitanud nende kahe teooria vahelist erinevust. 

(Steiner 2005: 22) 

„Jälgides inimesi enda ümber ja kuuldes pealt vestlusi märkate, et osa inimesi suhtleb 

aina ühel ja samal ebameeldival viisil. Kui mõni inimene kedagi kardab, siis muutub 

ta väiklaseks ja krutib end üles. Teine pöörab iga vestluse  naljaks. Kolmas suudab 

masendada kõiki, kellega räägib. Neljas tõstatab igal võimalikul juhul seksuaalseid  

või ebameeldivaid teemasid, mis teisi jahmatavad ja kohutavad. Enamikul meist on 

mõni käitumisviis, mida me üha kordame, ja enamasti on neid meil enam kui üks. 

Selliseid korduvaid käitumisviise nimetatakse mängudeks. /---/ Vestlused, milles 

mängitakse, panevad kellegi end halvast tundma: mõni inimene muutub kurvaks, 

vihaseks, hirmunuks, lootusetuks jne.  Teised vestlused aga kulgevad ladusalt ja 

tekitavad inimestes hea enesetunde. Seal ilmselt mänge ei mängita” (Steiner 2005: 

148). Steiner usub, et mängude mängimise abil soovitakse saada tunnustust, et 

mängud on ebaõnnestunud katse saada ”paitusi”.  Mänge mängides kogevad nad 

hoopis negatiivseid „puudutusi” (Steiner 2005: 148). Sisemine vajadus, vahel lausa 

„nälg” läheduse järgi sunnib ka kaassõltlast suhetesse, kust ta läheduse asemel kogeb 

valu ja mittemõistmist.  
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4.1. Rollid, mida  suhtlemismängudes mängitakse 

Steineri hinnangul avastavad kõik, kel on alatasa suhtlemisprobleeme, endasse 

vaadates sageli, et mängivad üha uuesti teatavaid mänge, mis kuuluvad tavaliselt juba 

lapsepõlves omandatud stsenaariumi juurde. (Steiner 2005: 150) 

Steiner nimetab kolme peamist hävitavat rolli, mida inimesed võivad oma 

elustsenaariumites mängida. Need on päästja, tagakiusaja ja ohvri roll. (vt lisa 1).      

 Päästjad  hoolitsevad inimeste eest, kes peaksid enda eest ise hoolitsema. 

Nad säästavad neid raskustest ja ei lase ise otsustada ja oma teed leida. 

 Tagakiusajad  kritiseerivad, loevad moraali ja karistavad 

 Ohvrid lasevad teistel oma elu juhtida ja enda eest hoolitseda. 

 Küpses, eluterves paarisuhtes tuleb ka kahtlemata ette,  et etendatakse mingit 

lapsepõlves omandatud rollikäitumist, kuid kaassõltlastele on omane ühte nendest 

kolmest rollist kinni jääda. Peamiselt on see päästja roll.  

 

Nimetatud rolle mainib ka Beattie: „Kõigepealt nad päästavad, siis hakkavad ahistama 

ja lõpuks satuvad ohvri rolli.” (Beattie 2008: 116) Päästmine on kaassõltlaste 

lemmikreaktsioon. Nad lohutavad, lahendavad probleeme, annavad nõu, hoolitsevad 

ja võimaldavad. Nad mitte ainult ei täida inimeste vajadusi, vaid õpivad neid ka 

ennetama. „Päästmine ja hoolitsemine on sünonüümid. Need mõisted on tihedalt 

seotud „võimaldamise” definitsiooniga. Võimaldamine on psühhoteraapiatermin, mis 

tähendab kahjulikku abistamist. Iga tegu, mis laseb joodikul edasi juua, takistab tal 

oma tegude eest vastust kanda või teeb – ükskõik millisel moel – alkohoolikul 

joomise kergemaks, peetakse võimaldavaks käitumiseks  (Beattie  2008: 117-118). 

Colette Dowling räägib oma raamatus „Tuhkatriinukompleks” loo Madeleine’ist, 

naisest, kes kulutas oma elust kakskümmend kaks aastat, et elada mehega, kellel oli 

sügav alkoholiprobleem. Nende aastate jooksul oli ta loonud endale illusiooni, et ühel 

päeval saab mees terveks ja tema saab hakata elama nii, nagu on soovinud (Dowling 

1981: 152-154 ).  

Sellised psühholoogiliselt sõltuvad naised otsivad partneriteks õnnetuid ja 

probleemseid mehi, et nende eest siis hoolitseda. Sellises teguviisis peitub aga 

alateadlik soov saada kaasinimestelt tunnustust oma ülla päästmisaktsiooni eest. Ja 

muidugi võimaldab kellegi päästmine mitte otsa vaadata oma probleemidele.  
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Kes siis on need, keda  on vaja päästa? Need on loomulikult ohvrid. „Soovimatu 

„päästmine” soodustab päästetu/ohvri isekust, sõltuvust ja abitust. Samuti ei lase see 

päästetul ilmutada algatusvõimet ega näidata oma tugevust, mis hakkab lõpuks 

tekitama viha ja pahameelt mõlemas, nii päästjas kui päästetus. Pealegi seob see 

päästja ja ohvri ümber vastastikuse sõltuvuse köidiku. Selles suhtes hakkab päästja 

vajama ohvrit sama palju või isegi rohkem kui ohver teda” ( Steiner 2005: 156-157). 

Raamatus ”Naised, kes armastavad liiga palju” on juttu Monicast, kes tutvus 

Russelliga, kui mees kandis vanglakaristust. Paljude aastate jooksul, mil mees 

vanglast välja lasti ja vanglasse tagasi pandi, toetas Monica meest ja hoolitses tema 

eest.  Kui mees aga tõsiselt otsustas oma kuritegeliku minevikuga lõpparve teha ja 

hakkas ausalt elama, kadus naine tema elust. (Norwood 1996: 113-116) Päästjat 

hirmutab ohvri iseseisvumine, sest siis ei saa ta enam vajalikul määral abi osutada. 

Pealegi on kaassõltlastele omane tõelise läheduse eest põgeneda.  

 

Ohvrile üheks iseloomulikuks jooneks on õpitud abitus. Õpitud abitust kohtab 

lähisuhtevägivalla all kannatavate naiste puhul. Sellist naist kujutatakse kui passiivset 

ja abitut ohvrit. Järgnev näide pärineb Tartu Naiste Varjupaiga kodulehelt:  

„Loomkatsed on näidanud, et loom muutub allaheitlikuks, kui teda jätkuvalt karistada 

või lüüa. Sama juhtub naisega  Ta hakkab tundma, et kaotab olukorra üle kontrolli. 

Ükskõik, kuidas ta ka ei käituks, karistus järgneb ikkagi. Lõpuks hakkab ohver 

süüdistama iseennast. Enesesüüdistus võimaldab teatavas mõttes saavutada 

kontrollitunde muidu ettearvamatute karistuste ahela üle” 

(http://www.naistetugi.ee/viited_6pitud_abitus.html). 

Vägivaldse suhte puhul on tihti naine olnud päästja rollis, mees ohver (alkohoolik, 

elule allajäänu, õnnetult abielus olnud) Kui naine soovib ka oma elu elama hakata, 

saab mehest tagakiusaja. Kui naine on jälle enda juurde „päästetud”, saab mees taas 

ohvri rolli mängida . Nii see ringmäng jätkub. 

  

„Tagakiusaja rolli on lihtsam märgata kui päästja oma. See võib väljenduda 

emotsionaalses külmuses, vihameeles, liialdatud kriitikas ja hinnangute andmises või 

üleolevas hoiakus. Tuletan meelde, et kui olete üht kolmest rollist juba kord mängima 

hakanud, leiate end lõpuks mängimas ka ülejäänud kahte. Näiteks muutub päästja 

viimaks paratamatult tagakiusajaks, sest isikute vajadused, keda ta proovib „päästa”, 

muutvad talle koormavaks” (Steiner 2005: 157). 
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Protsessi, kus vaheldub päästja, tagakiusaja ja ohvri roll, nimetab Beattie 

„draamakolmnurgaks”. „Draamakolmnurk on vihkamiskolmnurk, mis toidab 

enesevihkamist. See kolmnurk, vahelduv päästja, ahistaja ja ohvri rolli sattumine on 

nähtav protsess, mille me läbime. Me muudame rolle ja emotsioone nii kindlalt ja 

intensiivselt, nagu järgiks me ettekirjutatud süžeed (Beattie 2008: 121). 

 

4.2. Rollimängudest välja astumine 
 
„Päästmine” äratab igal juhul lõpuks viha nendes, kes on ohvrirollis.  Inimene, kes on 

endast liiga palju andnud, tunneb, et teda on ära kasutatud ja tema teeneid ei ole 

tegude vääriliselt hinnatud. Ohver on tüdinud ja heitunud olukorrast, kus teda 

koheldakse olendina, kes ei suuda ise enda eest hoolitseda. „Päästja hakkab ohvrit 

vältimatult taga kiusama ja/või hakkab Ohver Päästjat taga kiusama. Viha keeb üle 

igas suunas” (Steiner 2005: 161). 

Kui mängude mängimine on suhtes valdavaks saanud, tuleb suhtega ja ise enda eluga 

midagi ette võtta. Tuleb võtta vastutus oma elu eest.  

 

Hellsten kirjeldab ohvrit kui inimest, kes ei julge võtta riske, on minevikku kinni 

jäänud ja püüab oma elu elada turvaliselt. „Ohver on inimene, kes lamab põrandal ega 

jõua ära imestada, et tema nägu on täis jalajälgi. Ometi ei võta ta midagi ette olukorra 

muutmiseks. Selle asemel ta kaebleb sageli ja häälekalt. Kaeblemine ja süüdistamine 

on tema lemmikharrastused. Selle järgi on teda lihtne ära tunda. Alati on ta täidetud 

kibedusega – kas olukordade või inimeste vastu” ( Hellsten 2007: 42). 

Nii ohvril kui päästjal tuleb hakata vastutama oma osa eest rollimängude mängimises. 

„Enne kui saame oma tegude eest vastutada ja südamest vabandada, peame ületama 

mitmeid takistusi.” (Steiner 2005: 166)  

1. Me peame tunnistama iseendale oma viga.  

 See ei ole alati kerge, sest oleme mängude mängimisega sageli aastaid hõivatud ja ei 

ole kerge endale ausalt tunnistada oma panust  mängu kulgu. 

2. Me peame tunnistama oma viga teistele 

See võib kujuneda protsessiks, kus tuleb ületada alanduse ja pettumuse tõkked. Oma 

vigade tunnistamine ei ole lihtne ülesanne, kuid see on puhastav ja kergendav endale 

ja aus teiste suhtes. 
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3. Siira kahetsuse tundmine ja väljendamine 

Tihti on meil raske aru saada valust, mida me oleme põhjustanud teistele, sest me 

oleme liiga hõivatud oma valuga. Empaatiavõime kasvades õpime nägema, kuidas 

meie teod võivad äratada teistes kurbust, häbi, viha või hirmu. Alles siis, kui me seda 

mõistame, saame hakata oma tegusid kahetsema.  

4. Lõpuks peame möönma oma vigade heastamise vajalikkust.  

Vigade heastamise käigus muudame oma käitumist, loobudes varem mängitud 

rollidest. Steiner peab vigade heastamist ülioluliseks. Kui soovime, et meile andeks 

antakse, on vigade parandamine vältimatu. (Steiner 2005: 166-167) 
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5. Kaassõltuvus ja abistava  elukutse valik 
 

„Traditsiooniline heategevusidee on rõhutanud, et aitaja peab abisaajale andma lisaks 

teadmistele, oskustele ja võimetele ka midagi enesest, oma elust ja isikust. Ta asetub 

haavatavaks – koguni ohvriks, et teine võiks saada seda, mida enim vajab. /---/ 

Paljude arvates peab aitamine ennekõike olema selgepiiriline ja ratsionaalne 

professionaalne tegevus. /---/ Sellest kaugemale ulatuvad nõudmised juhivad 

vagatsemisele, mille vältimatuiks tagajärgedeks on teesklus, enese alaväärsus, halb 

enesetunne ja tõrjutus” (Lindqvist 1990: 8). 

Traditsiooniline vaateviis eeldab, et abistava elukutse esindaja on laialdaste teadmiste, 

oskuste ja võimetega. Lisaks sellele peab ta olema üdini altruistlik, heasoovlik ja alati 

kättesaadav. Selline laialt levinud arusaam seab abistava elukutse esindajale sageli 

liiga kõrged ootused. 

 

Norwoodi sõnul saavad naised, kes soovivad armastust ära teenida, hoolitsejateks 

paljudes abistavates eluvaldkondades. Altruistlikust soovist abistada ja valu 

leevendada töötavad päästja-tüüpi naised  põetajatena, nõustajatena, terapeutidena ja 

sotsiaaltöötajatena (Norwood 1996: 26). 

Ka Beattie toob välja seose kaassõltuvuse ja abistava elukutse vahel. Ta mainib, et 

kaassõltuvuse all kannatavad abistavate elukutsete esindajad – meditsiiniõed, 

sotsiaaltöötajad ja teised, kelle tööks on teisi aidata. Beattie kogemus töös 

kaassõltlastega räägib sellest, et kaassõltlaste peredes on elatud reeglite järgi, mis 

välistavad spontaansuse ja ei lase elust rõõmu tunda. Need reeglid keelavad tundeid 

välja näidata ja ausalt suhelda (Beattie 2008: 52-53). 

Arvan, et osaliselt on kaassõltlaste (nii meeste kui ka naiste) puhul abistavate 

elukutsete valikul suunanäitajateks soov astuda kontakti oma tunnetega ja lubada 

endale tunda tundeid, mis lapsepõlve kasvukeskkonnas olid pärsitud või keelatud. 

 

5.1. Miks valitakse abistav  elukutse 
 
Martti Lindqvist, soome teoloogiadoktor, kirjanik ja koolitaja väidab, et paljud, kelle 

vanemad on olnud kas õpetajad, kasvatajad, arstid või pastorid, valivad sellise töö 

vanemate eeskujul. Eriti oli see nii varasematel aegadel. Tänapäeval mängivad 
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elukutse valikul rolli ka teised tegurid. Lindqvist on täheldanud, et harjutuste kaudu, 

kus professionaalsed aitajad kohtuvad oma minevikuga, ilmneb suur rühm inimesi, 

kelle elukutse valiku taustal peitub midagi kurba või hirmutavat. „Aitaja mask langeb 

ja meile tuleb vastu laps, kelle lähedane inimene on raskelt haige või löönud oma 

surmaga haava väikese inimese hinge. On neid, kes eri põhjustel on saanud oma 

vanematele vanemaiks – joodikust isale või kurnatud emale. On esiklapsi, kes on 

sunnitud omandama täiskasvanu rolli õdede-vendade parve keskel  (Lindqvist 1990: 

13). Selliste kujutlusrollidega käivad kaasas kaassõltlastele nii tuttavad tunded: 

süütunne, häbi, üksindus.  

 

Aitaja on ise sageli takerdunud oma ideaalpilti. Sellise pildi järgi on ta rahulik, 

empaatiast tulvil, mõistev ja toetav. Aga tema sees istub tõrjutud laps, kes, jäänud 

ilma vanemate hoolitsusest ja heakskiidust, ootab seda alateadlikult oma klientidelt. 

„Selles mõttes on tema varjatud sõltuvus abisaajast sama suur, kui kliendi väline 

sõltuvus temast. Ometi säilib rahulolematuse tunne. Ükskõik, mida ta ka teeb, kõik 

tundub ebapiisavana. Tema kogemused õpetavad, et armastust saab pälvida vaid 

tegude ja õige käitumise varal, ning see juhib teda lõputule üritamisele ja andmisele, 

ka ohverdamisele“ (Lindqvist 1990: 14). 

Lindqvist ja Hellsten räägivad aitaja sisemisest lapsest, kes tunneb kurbust, hirmu ja 

valu kui taaskohtub mingi olukorraga, mis meenutab talle lapsepõlves kogetud 

analoogseid valusaid tundeid. Lapsel, keda on lapsepõlves hüljatud, puudub võime 

väljendada oma vajadusi ja tundeid. Lindqvisti sõnul tekitab hüljatus viha, mida tuleb 

tõrjuda, sest selle tundmine ja väljaelamine vanemate ees on ohtlik. Laps õpib olema 

sõbralik ja tubli ning jätkab seda ka täiskasvanuna. Aitaja rollis olemine võimaldab 

sellisel juhul olla teise inimese lähedal ilma tõelise läheduseta. See võib kujutada ka 

enda elu teise inimese ja tema tunnete kaudu elamist. Kuid samas usub Lindqvist, et 

oma kurbuse ja abituse tunnistamine võimaldab saada heaks aitajaks. Kui aitaja on 

oma sisemise lapsega ja tema valuga kontaktis, suurendab see tema empaatiavõimet. 

Empaatia on abistava elukutse puhul sama oluline kui professionaalsed oskused. 

„Teatud kombel liituvad selle näljase ja hüljatud lapsega meie suurimad võimalused 

aidata“ (Linqvist 1990: 15) 

Aitamistöös on olulised loovus, intuitsioon, tundeerksus, väljendusrikkus, 

spontaansus. Kui inimese sisemine laps (sellest räägivad Hellsten ja Lindqvist 

korduvalt) on haavatud, on eriti oluline oma tunnete ja lapsepõlves kogetud valuga 
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kontakti astuda. Kui on toimunud tervenemine ja andestamine, on aitaja saanud 

olulise kogemuse võrra rikkamaks ja oskab ära tunda analoogset valu  ka inimestes, 

kes tema juurde abi ja toetust saama tulevad. 

Kui on otsustatud töö kasuks inimestega, tuleb endale aru anda, et selles töös tuleb 

ette kaost ja ebaturvalisust, sest tegeledes inimeste tunnetega on teekond 

etteäraarvamatu. Seetõttu ongi oluline, et aitaja teeb ka enda ja oma tunnetega 

pidavalt tööd. 

 

5.2. Kaassõltlasest  aitaja karid abistavas elukutses 
 
Abivajajast, kes on lapsepõlves pidanud kogema väärkohtlemist, võib teraapia käigus 

purskuda viha tema vanemate vastu. Sellise juhul peab aitaja toetama abivajajat, kui 

see uuesti elab läbi lapsepõlves kogetud ülekohut (Hellsten 2008: 151). 

Professionaalse aitaja enese elulugu võib aga sisaldada palju analoogseid kogemusi. 

Seepärast on paljudel aitajail raske toime tulla vihase kliendiga, aidata tal turvaliselt 

oma agressiooniga toime tulla, kuna kaassõltlastele on omane viha eitada või alla 

suruda. „Viha on tugev tundeenergia, mille keskseks ülesandeks on alati onud inimese 

teadlikukssaamine oma jõust ja teda ähvardavaist ohtudest. Viha annab jõu ja tahte 

end kaitsta ning rebida end lahti sellest, mis elus on liialt siduvaks ja ähvardavaks 

kujunenud“ (Lindqvist 1990: 40-41). Vastuseis vihailmingutele on tingitud varasest 

hirmust hülgamise ees. Kuid on äärmiselt oluline vihaga enda sees kontakti astuda. 

Agressiivsuses peitub loovus ja julgus alustada uuesti Kui aitaja on kontaktis oma 

vihaga, lubab ta ka kliendil viha tunda.  

Kaassõltlastele on omane võtta enda kanda suuremat vastutusekoormat, kui nad kanda 

jõuavad. „Tunnetekoorma kõrval on väsimuse põhjustajaks ka ülivastutus. Töötegija 

ei suuda oma tööd piirata, ta näeb oma ülesandena olla alati kättesaadav, loeb ennast 

asendamatuks. /---/ Ülemäärasest abivalmidusest pulbitsev töötegija võimendab 

kliendi abitust ja sõltuvust“ (Lindqvist 1990: 59). Aitaja üks ülesannetest on õpetada 

kliendile, kuidas oma eluga toime tulla. Ka aitaja peab endale aeg-ajalt tunnistama, et 

ta on väsinud ja vajab ka ise tuge ja mõistmist, et ka tema suutlikkusel on piirid. „Pole 

võimalik saada aitajaks, kui pole viibitud ülimas abituse sügavuses. Samuti pole 

võimalik aitajaks jääda, kui ei lepita oma üksinduse, süüdioleku ja abitusega, ei õpita 

sellega toime tulema“ (Lindqvist 1990: 45). Liigne oma võimete ülehindamine võib 



 33 

viia läbipõlemiseni. Mõiste burn out e läbipõlemine on kasutusele tulnud just 

sotsiaalvaldkonnas, kus esmalt asutakse innustunult ja kõrgete ideaalide nimel tööle, 

arvestamata oma isiklikke ressursse ja tööst taastumise võimalusi. Kui aitaja sukeldub 

töösse ja irdub välisest maailmast, kui ta tegeleb vaid enda koolitamisega ja murede ja 

probleemide lahendamisega, võõrdub ta elust ja võib kibestuda. Et midagi anda, tuleb 

aitajal õppida ka vastu paluma ja võtma.  

 

 Aitamise teema juures on oluline silmas pidada piiride seadmise oskust. „Abivajaja 

võib hakata ära kasutama aitaja piiride puudumist ja jäädagi vastuvõttudel käima. /---/ 

Kui aitaja sellest keelduda ei oska, saab temast patsiendi haiguse kaassõltlane. Ta 

hakkab andma rohkem,  kui tal tegelikult on anda“ (Hellsten 2008: 77). Hellsteni 

sõnul võib aitaja liigse andmise tagajärjel hakata tundma ennast ärakasutatuna ja 

hakata õige pea patsienti vihkama. (Hellsten 2008: 78) Sellest kõneleb ka Beattie. Ta 

kirjutab, et on kohanud inimeste juures, kelle elukutse eeldab aitamist, vaenulikku 

suhtumist nende klientidesse. Vahel jätavad need inimesed isegi oma elukutse maha, 

sest tunnevad, et on ohvriks tehtud. Nad on otsustanud abistava elukutse kasuks, sest 

arvavad, et aitamine on õilis tegu. Hoolitsemine annab ajutise heaolutunde, 

eneseväärikuse ja võimu, kuigi need tunded on mööduvad ja võltsid. „Me päästame 

teisi inimesi, sest me ei arva nendest hästi.” (Beattie 2008: 126) 

Päästja võib sattuda paanikasse, kui ohver otsustab iseseisvuda. Sama sündroom võib 

juhtuda ka aitava elukutse esindajaga, kui klient iseseisvub. 

  

Kaassõltlastele on omane koos vastutusega ka võimu võtmine. Abistava elukutse 

puhul võib see väljenduda liigses moralismis. „Moralismi võib kõige kergemini ära 

tunda vahendeis, milliste järele ta tavaliselt haarab. Taolisteks on hirmutamine, 

süüdistamine ja hülgamine“ (Lindqvist 1990: 49). On oluline, et aitajal ei kujuneks 

must-valget maailmapilti, vaid et ta suudaks aktsepteerida erinevaid ellusuhtumisi ja 

eluviise.  
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6. Võimalusi kaassõltuvusest tervenemiseks 
 

Paljud naised, kes on ebatervetes sõltuvussuhetes, on valinud endale partneriks sellise 

kaaslase, kellega koos nad tunnevad lapsepõlvest tuttavat valu, tõrjutust ja 

frustratsiooni.  

Ema ja lapse varjupaigas viibivate klientide hulgas on sõltuvussuhted sagedased. 

30-aastane naine, kellel on seitse last (kuus neist lastekodus), viibib varjupaigas oma 

kuuekuuse tütrega. Varjupaika pöördumise põhjuseks on probleemne suhe, mehe 

alkoholiprobleemid ja elukoha puudus. Sageli, kui on mehega kokkusaamised 

toimunud, on naine nutune ja endast väljas. Varjupaiga töötajad nõustavad naist ja 

otsivad talle erinevaid võimalusi erinevatelt instantsidelt toetuse saamiseks, et ta 

tuleks toime iseseisvalt ilma probleemse meheta. Mingiks ajaks kokkusaamised 

mehega lakkavad, ema muutub ka lapse suhtes rahulikumaks ja  kannatlikumaks. Ühel 

õhtul teatab ta aga, et elu on igavaks läinud, ei ole kellegagi kakelda. Umbes kuu aja 

pärast üürib naine(kes vahepeal on saanud arvestatava summa toetust) taas koos 

mehega korteri ja võib arvata, et ring hakkab otsast peale… 

Selleks, et sõltuvussuhete ringist välja astuda ja kaassõltuvusest terveneda, on vaja 

astuda kindlad sammud. Kusjuures tuleb arvestada, et tervenemisega kaasneb oluline 

muudatus terveneja isiksuses. Paarisuhe selle tõttu tavaliselt kas paraneb või lõpeb. 

Norwood on täheldanud, et räsivast sõltuvussuhtest paranemisel ilmnevad 

kaassõltuvusest tervenejal analoogsed võõrutusnähud alkoholismist tervenemisega (vt 

lisa 2 ja lisa 3). Nii nagu alkoholismi haigestunu on allakäiguspiraalil aina rohkem 

sõltuv alkoholist, nii on kaassõltlane haiglaselt sõltuv partnerist (Norwood 1996: 200). 

Kaassõltuvusest tervenemise eelduseks on terveneda soovija enda jaoks probleemi 

tuvastamine ja soov terveneda. Abiks võib osutuda individuaalteraapia, hingehoidlik 

nõustamine, arenemist ja isiklikku kasvu toetav erialane kirjandus, rühmateraapia, 

kaassõltuvusseminarid, tugigrupid. 

Eestis juhendab igakuiseid  kaas- ja lähisõltlastele mõeldud teraapiarühmi Tallinnas ja 

Tartus 2006. aastast kaassõltuvusterapeut Kene Truve. Ta töötab klientidega ka 

individuaalselt, andes neile konsultatsioone ja tehes individuaalteraapiat (Truve 

2007). 

Kert Grünberg, hingamisterapeut, toetab Tallinnas kolmandat aastat kaassõltuvuse 

grupi kogunemisi. (http://www.bioneer.ee.eluviis.vaimsus) 
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David Parker, Inglismaalt pärit rahvusvaheline koolitaja ja hingamisterapeut on juba 

viis korda Eestis juhendanud kaassõltuvusseminare, kust paljud inimesed on abi 

saanud ja mõned seminarist osalenuist on hiljem liitunud tugigruppidega Tallinnas või 

Tartus.  

Ema ja lapse varjupaigas toetavad kliente nõustamisega varjupaigas tööd tegevad 

sotsiaaltöötajad ja nõustajad. Näiteks käesoleval aastal toimusid Hea tahte alguse 

programmi raames erinevad loengusarjad, mida viisid läbi psühholoogid ja sotsiaaltöö 

tegijad.  

 

6.1. Sammud tervenemise suunas 

 

Norwoodi sõnul on kaassõltlased, kes on jõudnud tervenemiseni, selle heaks astunud 

teatud kindlaid samme. Pikaajalise terapeuditöö näitel tõdeb ta, et naised, kes järgivad 

neid samme, tervenevad ja nende elu saab ennast teostades olema rikkam ja sisukam, 

kui kaassõltlasena teiste nimel elades (Norwood 1996: 210). 

1. Probleemi teadvustamine. „Kõigepealt tuleb loobuda sellest, mis on oma elu toeks 

ehitatud. Tuleb hävitada vale-mina. Tuleb lasta kõigel enda rajatul kokku variseda ja 

loota millelegi, mida veel polegi. /---/ Tõeline ja vaimulik kasvamine algab 

eksimisest, jõuetusest, kontrolli käestlibisemisest, enda halbuse ja haiguse tajumisest“ 

(Hellsten 2007: 134). Probleemi teadvustatakse tavaliselt siis, kui olukord väljub juba 

täiel määral kontrolli alt. Võib-olla on esinenud korduvaid vägivalla-akte või on 

olukord mõnel muul kombel muutunud kaassõltlase jaoks väljakannatamatuks. 

Probleemi teadvustamine eeldab ausust enda vastu ja eitamisest loobumist. 

2. Abi otsimine. Abi otsimine võib alata  mingi raamatu või ajakirja lugemisest või 

heale tuttavale südame puistamisest. Või kriisiabi numbrile helistamisest. Seejärel 

tuleks võtta ühendust kas sotsiaaltöötajaga, nõustajaga või mõne muu abistava 

organisatsiooni- või inimesega, et olukorda selgust tuua ja mitte endisesse olukorda 

tagasi langeda. 

3. Enda tervenemisest elu prioriteedi tegemine. Aeg, mis on kulunud partneri 

probleemidele või arutule ringijooksmisele, tuleb sammhaaval ümber hinnata ja 

hakata enda peale kulutama. Norwoodi sõnul nõuab täielik pühendumine iseenda 

tervenemisele, et kaassõltlane vähendaks või katkestaks täielikult  alkoholi või teiste 
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uimastitetarbimise seniks, kui ta on  ravil. Meeli mõjutavate ainete kasutamine sel ajal 

takistab tervenejal üles kerkivate tunnete täielikku kogemist (Norwood 1996: 217). 

4. Juhtimise ja kontrollimise lõpetamine. See tähendab keskendumist omaenda elule. 

Partnerist või teistest inimestest, kellega ebatervetes suhetes ollakse, võib hoolida, 

kuid mitte nende eest üliagaralt  hoolitseda. „Partnerit mitte juhtida ja kontrollida 

tähendab ka loobuda tema julgustaja ja kiitja rollist. /---/Kiitmine ja julgustamine on 

väga lähedal sundimisele ning seda tehes püüab kaassõltlane jälle haarata kontrolli 

tema elu üle“ (Norwood 1996: 224-225). Juhtimisest ja kontrollimisest loobumise 

tulemusena võib tekkida kaos, sest kaassõltlased on reeglina need, kes suhtes 

vastutusekoormat on harjunud kandma. Lähedaste inimeste poolt võib tulla süüdistusi 

ja mõistmatust. Selleks tuleb valmis olla ja mitte ennast mõjutada lasta.  

5. Oma tehtud vigade ja puuduste tunnistamine. Peale keskendumist oma elule 

tuleb vaadata üle õnnestumised ja ebaõnnestumised ja süüvida enda ossa nurjunud 

suhetes või elulistes situatsioonides. Mõned terapeudid julgustavad seda tegema 

kirjalikult, sest sel kombel on võimalik avastada ebaterveid suhtemustreid ja 

kordumakippuvaid skeeme. Kindlasti kerkivad üles valusad mälestused ja tunded, 

nendega saab siis tegeleda grupis või nõustaja abil. Tunnistades ausalt endale tehtud 

vigu, saab märgata oma osa manipulatsioonides ja suhtlemismängudes. 

6. Vaimsuse arendamine. Vaimsuse arendamine tähendab teadvustamist, et kõigel, 

mis kaassõltlase elus juhtub, on oma põhjus ja tagajärg, ning et jumal vastutab 

partneri eest, mitte kaassõltlane.  Vaimsuse arendamiseks tuleb võtta endale vaikne 

aeg mediteerimiseks ja palvetamiseks ja selleks, et paluda juhatust, kuidas elada 

omaenda elu, lasta vabaks ümbritsevad inimesed, et nemad võiksid elada enda oma 

(Norwood 1996: 222-223). Vaimsuse arendamine tähendab endale tunnistamist, et 

kõike asju elus ei pea kontrollima ja suunama, et partneritel või teistel lähedastel on 

õigus omadele valikutele. Vaimsuse all ei mõelda ainult pelgalt religioossust. 

Meelerahu võib leida ka looduses jalutades või head kontserti nautides. Olenemata 

sellest, mis nimelt tõstab inimese iseendast kõrgemale ja annab talle asjade suhtes 

laiema perspektiivi – see ongi selle sammu mõte. Tuleb leida üles, mis toob 

kaassõltlasele rahu ja meelekindlust, ning pühenda iga päev mingi aeg, vähemalt pool 

tundi sellele tegevusele (Norwood 1996: 222) Kaassõltuvusterapeudid ja 

suhtlemistreenerid on veendunud, et ilma vaimsuse arenguta on peaaegu võimatu 

loobuda juhtimisest ja kontrollimisest. 
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7. Oma huvide (taas)leidmine ja arendamine. Kaassõltlased on sageli nii 

hõivatud teiste elu elamisega, et oma huvialad ja soovid on unarusse jäetud. Näiteks 

paljud naised on liigselt pühendunud mehele või lastele. Kaassõltlasele, kes on nii 

pikka aega mehest oma eluülesande teinud, tundub ebamugav oma tähelepanu iseenda 

peale ümber lülitada ja uurida, mis on hea tema enese kasvule (Norwood 1996: 237). 

Tervenemiseks on vajalik õppida hoolitsema paremini iseenda eest ja vähem teiste 

eest. Kaassõltlastel, kes on enamasti harjunud andma ja vastutama, tuleb õppida 

andma iseendale (aega, võimalusi, materiaalseid hüvesid) ja vastutama enda elu eest. 

Samas tuleb õppida ka vastu saama ja küsima abi, kui see vajalikuks osutub. See võib 

tunduda lähedastele inimestele isekas, sest nad on harjunud, et keegi nende eest elu 

ära elab. Nad võivad  püüda kaassõltlast vanasse olukorda ja mängudesse tagasi 

ahvatleda, kuid tervenemiseks on vaja hakata vastutama oma valikute, otsuste ja elu 

eest.  

8. Oma arengu ja kogemuste jagamine teistega. Otsustades asuda tervenemise 

teele vajab kaassõltlane selliste inimeste toetust, kes on ise samas olukorras olnud ja 

sellest välja tulnud. See tähendab kogemuste, tunnete ja ka võimalike tagasilöökide 

ausat tunnistamist ja teistega jagamist. Selleks on loodud tugigrupid. Sellised grupid 

tegutsevad ka Eestis. Tartus tegutseva grupi tööd soostus iseloomustama üks grupi 

liikmetest (nimesid sellistes gruppides ei   avalikustata): 

Tugigrupi nimi on CoDA – Co-Dependency Anonymous. Grupp on koos käinud üle 

aasta. Kokkusaamine on võimalik igal nädalal vastavalt omavahelisele kokkuleppele. 

Grupis on naisi ja mehi. Grupis räägitakse ainult endaga seotud tunnetest, 

kogemustest ja probleemidest. Teised grupiliikmed kuulavad hinnanguid andmata. 

Igat kokkusaamist juhatab üks grupi liikmetest. Tema loeb ette Sammu teksti (Sammud 

on koostatud AA – Anonüümsete Alkohoolikute tervenemisprogrammi eeskujul, 

kohandatuna kaassõltlastele). Koosviibimise juhataja annab soovi korral grupi 

liikmetele sõna ja tema lõpetab ka koosoleku. Grupis tulevad jagamisele liikmete 

mured ja siseheitlused. Igaüks on keskendunud endale ja enda tunnetele, mis teiste 

lugudega seoses üles kerkivad. Grupi traditsiooni juurde kuulub, et rühmas käija ei 

avalda oma nime ja rühma seost avalikkusele. Ka teiste grupi liikmete nimesid ja 

isikuid ei avaldata. Kui keegi ei soovi oma päris nime all esineda, võib ta seda teha 

välja mõeldud  nime all.  
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6.2. Hingehoidja roll kaassõltlase abistamisel  
 

„Teised inimesed kujutavad endast peegleid, mille abil hakkame oma tõelist nägu 

nägema. Tihti võib see valus olla, mugavam oleks säilitada enda kohta senised 

illusioonid. Niisugune vastastikune mõju on eriti hirmutav inimesele, keda pole 

kunagi hinnatud sellisena, nagu ta on“ (Hellsten 2007: 111). 

 

6.2.1. Kaassõltuvuse probleemi tuvastamine 
 
Kaassõltuvus on tugevalt häbiga seotud haigus, seetõttu ei pruugi nõustaja poole 

pöördunud inimene ennast avada ja tihti ei ole ta oma probleemist teadlikki, sest ta on 

nii palju olnud mures teise inimese pärast, olgu selleks siis mees, lapsed või haige, 

keda on vaja hooldada. Sageli leiavad kaassõltlased tee nõustaja kabinetti ka murest 

teise inimese, mitte enda pärast. Kui klient pöördub hingehoidja poole, tuleks 

nõuandjal endaga aru pidada, kas abisoovijal on probleeme kaassõltuvusega. Paljudel 

juhtudel, kui on tegemist alkoholismiga või mõne muu sundhäirega perekonnas, võib 

tegemist olla kaassõltujaga. Elu teiste vajaduste rahuldaja jaoks võib olla muutunud 

illusoorseks, täis kahtlustusi, valesid ja umbusku.  

Kaassõltlased võivad olla kibestunud ja süüdistada oma ebaõnnes meest, naist, 

ülemust, vanemaid, ühiskonda. Nad on harjunud süüdistama teisi, et mitte kohata enda 

sisemist süüd. See süü võib olla pärit lapsepõlvest, kus laps pidi armastust välja 

teenima. Siinkohal on aitaja ülesanne oma suhtumisega näidata, et aidatav on 

lugupidamist väärt. „Aitajal on hea teada, et austust võib esialgu olla raske vastu 

võtta. Usalduse sündimine võtab oma aja.“ (Hellsten 2008: 178) 

6.2.2. Hingehoidja abiandjana 
 
Hingehoidja roll on aidata inimesel teadvustada probleemide tagamaid ja püüda seda 

teha usalduslikus ja mitte-süüdistavas õhkkonnas. Kindlasti tulevad hingehoidjale 

siinjuures kasuks oskus kuulata ja teha tähelepanekuid. Samuti tuleb aktsepteerida 

kliendi lugu ja püüda tal aidata väljuda süüdistaja või abitu ohvri rollist. Klienti saab 

suunata elama omaenda elu ja tegema ise otsuseid. Kahtlemata tuleb kasuks ka 

nõustaja enda elukogemus. Usun, et ka enda kogemuse jagamine, kui seda teha 

empaatiaga ja ausalt, aitab luua usalduse nõustaja ja kliendi vahel. Kliendi jaoks võib 
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osutuda teadmine, et nõustajagi on olnud analoogse probleemiga abivajaja rollis ja et 

temagi elus on ette tulnud olukordi, millele ei ole selget ja ühest vastust, vabastavaks. 

Olen seda kogenud püüdes abi osutada naistele Ema ja lapse varjupaigas ja 

hingehoidlikel vestlustel Hingehoiukeskuses. Oma kogemust saab jagada siiski 

mõistlikul määral, unustamata, et klient on siiski abistatav ja ootab, et nõuandja on 

pädev ja usaldusväärne. See ei välista nõustajapoolset inimlikkust ja kohal olemist 

nõustatava jaoks. 

Hellsteni sõnul on kohalolek nõustamistöös tähtsam kui nõuandmine ja vastuste 

etteütlemine. „Tihtilugu leitakse õiged vastused üles õigete küsimuste abil. Vastuseid 

andev aitaja võib takistada õigete küsimuste ülesleidmist. /---/ Sest inimeses endas on 

juba kõik vastused olemas“ (Hellsten 2008: 38). 

 

Hingehoidjale võib saada takistuseks, kui ta kõigest hingest soovib aidata ja 

probleemi igal juhul lahendada. Kaassõltuvuse puhul on oht sõltuvussuhetesse tagasi 

langeda suur. Ema ja lapse varjupaigas ajutist elamispinda otsinud naiste lood 

näitavad, et paljud naistest pöörduvad mitmeid kordi tagasi partnerite juurde, kes on 

vägivaldsed või kasutavad naisi mõnel muul moel ära, ka seksuaalselt väärkoheldes. 

Siiski tuleb hingehoidjal püüda klienti mõista ja püüda teda aidata nii palju, kui see 

võimalik on ja nii kaugele, kui tema nõustajaoskused seda lubavad, samas endale 

teadvustades, et vastutus oma elu eest lasub siiski kliendi, mitte abiandja õlul. 

Abiandmise protsessis on hingehoidjale toeks usk jumalasse ja  uskliku inimesena 

teadmine, et aitaja ei pea kõike teadma, kõike kontrollima ja olukorra peremees 

olema. Enda teadmiste ja võimete piiratuse tunnistamine aitab võtta elutervet vastutust 

nii aitajal kui abisaajal. 

Teisalt ei vabasta vaimsus ja usk kasutamast oma mõistust ja teadmist. „Usklikud 

peaksid õppima kuulama psühholooge. /---/ Küllalt sageli on vaimsuse maski taga 

peidus teadmatus ja asjatundmatus“ (Hellsten 2008: 60). Psühholoogia omakorda võib 

minu arvamuse kohaselt takerduda  liigsesse intellektuaalsusesse. 

Olen veendumusel, et hingehoidjatel ja psühholoogidel on koostööd tehes üksteisele 

pakkuda erinevaid teadmisi, kogemusi ja vaateid elule. Abiandmise võimalused 

saaksid sellest rikkamaks ja mitmekesisemaks. Usklikkus ei välista teadmisi 

psühholoogiast ja psühholoogia saab usu läbi rikkamaks. Sellisele seisukohale viitab 

ka Hellsten. (Hellsten 2008: 61-68) 
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Kokkuvõte 

 
Mitte kõiki mustreid elus ei pea muutma. Igas inimeses on mingil määral sõltuvust. 

Me kõik sõltume mingil määral neist, keda armastame, ja nemad meist. See on 

normaalne. Tõeliselt jääv väärtus elus ongi lähedased inimesed. See on asi, mis meid 

toidab. Küsimus on selles, kas sõltuvuse aste võimaldab meil elada oma elu vabalt, 

väärtuslikult ja õnnelikult ning ennast inimesena teostada. 

Olles tutvunud kaassõltuvuse-temaatikaga kirjandusallikate põhjal ja leidnud seoseid 

loetu ja praktilises töös ettetulnud juhtumite vahel, jõudsin järgmiste järeldusteni: 

1. Kaassõltlaste probleemide juured peituvad ebaterves ja mittetoimivas 

kasvukeskkonnas, kus valed, saladused ja lapsele mitte-eakohane vastutuse 

taak on saanud talle liigseks koormaks. Lapses kujuneb arusaamine, et 

armastust on vaja välja teenida, see suhtumine omakorda soodustab 

kaassõltuvuse tekkimist. 

2. Täiskasvanuna kordavad lapsepõlves haiget saanud inimesed samasuguseid 

ebaterveid suhtemudeleid, mida nad kogesid oma kasvukeskkonnas. 

3. Kaassõltuvuse probleemi võib nimetada hingehoidlikuks, kuna tegemist on 

sügavalt inimese olemust puudutava temaatikaga. 

4. Hingehoidja saab kaassõltlasele tervenemise teel aitajaks ja toetajaks olla, 

kuna mitmed terapeudid on rõhutanud, et ilma vaimse arenguta on 

tervenemine keeruline, kui mitte lausa võimatu. 

 

Kuna kaassõltlasi iseloomustab soov olla vajalik, siis materjali kogumise ja töö 

kirjutamise käigus leidis kinnitust oletus, et paljud abistavate elukutsete esindajad on 

pärit peredest, mille sisekliima soodustab kaassõltuva käitumise väljakujunemist. See 

teadmine omakorda tekitas soovi edasi uurida kaassõltuvuse ja abistava elukutse 

seotuse teemat, kaasates arutelusse ka vastavate elukutsete esindajaid. See oleks aga 

juba täiesti uue töö teema. 

 

Kaassõltuvuse teema uurimine ja läbitöötamine oli minu jaoks paeluv ja vajalik 

põhjusel, et saadud teadmisi on võimalik rakendada töös inimestega. 
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