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SISSEJUHATUS

Informatsioon ja sihikindel 
organiseerimine

Meil, inimestel, on selja taga pikk aju parandamise ajalugu – 
oleme ikka otsinud mooduseid, kuidas muuta paremaks meile 

evolutsiooni käigus antud aju. Me treenime aju üha usaldusväärsemaks 
ja tõhusamaks liitlaseks, mis aitab meil eesmärke saavutada. Õigus-, 
äri- ja meditsiinikoolid, konservatooriumid ja spordiprogrammid, kõik 
pingutavad selle nimel, et rakendada inimaju uinuvaid jõude veelgi 
suuremate saavutuste ette; et võita edumaad üha konkurentsialtimaks 
muutuvas maailmas. Puhtakujulise inimliku nupukuse abil oleme 
välja mõelnud süsteemid, mis aju virvarrist vabastavad, et suudaksime 
hoida järge detailides, mille meeldejätmises me kindlad olla ei saa. Kõik 
need ja teisedki uuendused on mõeldud välja kas aju täiustamiseks või 
mõningate ajufunktsioonide delegeerimiseks välistele allikatele.

Üks aju parandamise suurimaid saavutusi toimus kõigest 5000 aas-
tat tagasi, kui inimesed avastasid pöördelise mooduse suurendada aju 
mälu- ja indekseerimissüsteemi mahtu. Kirjakeele leiutamist on kaua 
ülistatud kui läbimurret, kuid suhteliselt vähe on teada sellest, mida 
täpselt inimesed esimese asjana kirja panid – enamasti lihtsaid retsepte, 
müügikviitungeid ja kaubanimekirju. See juhtus umbes aastal 3000 
e.m.a, mil meie esivanemad hakkasid nomaadide elustiili vahetama 
linlaste oma vastu, asutades järjest suuremaid linnu ja kaubanduse 
sõlmpunkte. Neis linnades pani kasvanud kaubandusmaht kaupmeeste 
mälu korralikult proovile ja seega sai algsest kirjaoskusest oluline kom-
ponent äritehingute jäädvustamisel. Luule, pärimus, sõjataktikad ja 
keeruliste ehitiste püstitamise juhised tulid alles hiljem.
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Enne kirjutamise leiutamist pidid esivanemad olulise informatsiooni 
kodeerimisel ja säilitamisel toetuma mälule, visanditele või muusikale. 
Mälu on muidugi mõista ekslik, kuid mitte niivõrd säilitamise, kuivõrd 
meenutamise piirangute tõttu. Mõned neuroteadlased on veendunud, 
et peaaegu iga teadvuselamus on kusagil ajus tallel1, keeruline on vaid 
selle ülesleidmine ja uuesti esile kutsumine. Mõnikord on esilekerkiv 
informatsioon ebatäielik, moonutatud või eksitav. Sageli meenuvad 
värvikad lood, mis on seotud väga piiratud ja ebatõenäoliste asjaolude 
kogumiga, kuid kaaluvad üles statistilise informatsiooni, mis põhineb 
suurel hulgal tähelepanekutel ja oleks tunduvalt täpsem, aitamaks meil 
langetada põhjendatud otsuseid ravivõtete, investeeringute või sot-
siaalses maailmas liikuvate inimeste usaldusväärsuse kohta. Sedalaadi 
kiindumus lugudesse on kõigest üks paljudest inimaju iseloomulikest 
tunnusjoontest, selle töömeetodite kõrvalmõjudest.

Tasub mõista, et inimese mõtlemise ja otsustamise viisid arene-
sid kümnete aastatuhandete vältel, mis veedeti küttide ja korilastena. 
Meie geenid ei ole kaasaegse tsivilisatsiooni nõuetele täielikult järele 
jõudnud, kuid õnneks on seda inimkonna teadmised – nüüd mõis-
tame paremini, kuidas evolutsioonilistest piirangutest üle saada. See 
lugu jutustab, kuidas inimesed on tsivilisatsiooni algusaegadest peale 
informatsiooni ja organiseerimisega toime tulnud. Samuti jutustab 
see, kuidas kõige edukamad ühiskonnaliikmed – alates tunnustatud 
kunstnikest, sportlastest ja sõjameestest kuni ärimaailma tippjuhtide 
ja lugupeetud professionaalideni – on õppinud maksimeerima oma 
loovust ja tõhusust, korraldades elu nii, et nad veedavad vähem aega 
argi askelduste ning rohkem inspireerivate, mõnusate ja rahuldust pak-
kuvate tegevuste kütkes.

Kognitiivsed psühholoogid on viimase 20 aasta jooksul esitanud 
hunnikute kaupa tõendeid mälu ebausaldusväärsuse kohta. Ja et asja 
veelgi hullemaks teha, näitame me üles vapustavat enesekindlust pal-
jude meenutuste suhtes, mis osutuvad hiljem ekslikuks. Asi pole ainult 
selles, et me mäletame asju valesti (mis on iseenesest piisavalt halb), 
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vaid me isegi ei tea, et me mäletame neid valesti, väites kangekaelselt, et 
ebatäpsused on tegelikult tõde.

Esimesed inimesed, kes mõtlesid umbes 5000 aastat tagasi välja 
selle, kuidas asju üles kirjutada, püüdsid põhimõtteliselt suurendada 
aju mälusüsteemi ühe osa, hipokampuse mahtu. Nad laiendasid 
tagajärjekalt inimese mälu loomulikke piire, säilitades osa mälestusi 
savitahvlitel ja koopaseintel ning hiljem papüürusel ja pärgamendil. 
Pärastpoole arendasid inimesed välja teistsugused mehhanismid, nagu 
kalendrid, kartoteegid, arvutid ja nutitelefonid, mis aitavad korraldada 
ja talletada üles kirjutatud informatsiooni. Kui arvuti või nutitelefon 
jääb aeglaseks, võime osta suurema mälukaardi. Selline mälu on ühe-
korraga nii metafoor kui füüsiline reaalsus. Me anname suure hulga 
andmetöötlusest, mis jääks tavapäraselt meie neuronite hooleks, teha 
välisele seadmele, millest saab meie isikliku aju laiendus, aju paranda-
mise abivahend.

Väliseid mälumehhanisme on üldiselt kahte tüüpi, need järgivad 
kas aju enda organisatsioonilist ülesehitust või alustavad nullist, suutes 
sealjuures mõnikord ületada aju seatud piirangud. Kui teame, kum-
maga on tegu, saame nende süsteemide kasutamist täiustada ja seega 
parandada võimet infouputusest välja ujuda.

Kui mälu muutus kord kirjakeele abil välispidiseks, vabanesid kirju-
taja aju ja tähelepanusüsteem selleks, et ta saaks millelegi muule kesken-
duda. Ent esimeste kirjutatud sõnadega saabusid kohemaid säilitamise, 
indekseerimise ja juurdepääsu probleemid: kuhu tuleks kirjutis talletada, 
et see (ja selles sisalduv informatsioon) kaotsi ei läheks? Kui kirjalik 
sõnum ise on meenutaja – teatavat laadi kiviaegne tegemist vajavate 
tööde nimekiri –, peab kirjutaja meeles pidama, et ta seda ka vaataks ja 
kuhu ta selle üldse pani.

Oletagem, et kirjutis sisaldab informatsiooni söödavate taimede 
kohta. Võib-olla kirjutati see morbiidses õhustikus, vaadates pealt, kui-
das lemmikonu mürgimarjade söömise kätte sureb, ja soovides säilitada 
informatsiooni, milline mürgitaim välja näeb ja kuidas seda eristada 
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söödavast, kuid mürgisega sarnasest taimest. Indekseerimise probleem 
seisneb selles, et vajaduse järgi on olemas mitu võimalust, kus kokku-
võtet talletada: seda võib hoida teiste taimi käsitlevate kirjutiste hulgas, 
aga ka perekonna ajalugu, toiduvalmistamist või vaenlase mürgitamise 
võtteid käsitlevate ülestähenduste seas.

Siinkohal kohtume inimaju ja selle ehituse kahe kõige mõjuvama 
omadusega: küllus ja assotsiatiivne ligipääs. Küllus seondub teooriaga, et 
suur hulk asju, millest te olete kunagi mõelnud või mida kogenud, on 
endiselt kusagil alles. Assotsiatiivne ligipääs tähendab, et mõtteile pääseb 
semantiliste või tajuassotsiatsioonide kaudu ligi mitmel viisil: mäles-
tuse võivad vallandada sellega seostuvad sõnad, üldmõisted, lõhn, vana 
laul või foto või isegi pealtnäha juhuslikud neuronaalsed impulsid, mis 
vanad mõtted teadvusesse kergitavad.

Võime pääseda ligi igale mälestusele, sõltumata selle säilitamise 
kohast, on nähtus, mida arvutiteadlased nimetavad suvapöörduseks 
(ingl k random access). Selle abil töötavad DVDd ja kõvaketas, ent 
mitte videokassetid. DVDl või kõvakettal asuvas filmis võite „osuta-
des“ suvalisse hetke hüpata. Ent videokassetil peate konkreetse koha 
leidmiseks esmalt läbi käima kõik eelnevad kohad (järjestikpöördus, ingl 
k sequential access). Inimese võime pääseda oma mälule ligi suvaliselt 
mitmesuguste vihjete (ingl k cues) abil on eriti võimas. Arvutiteadlased 
nimetavad seda relatsiooniliseks mäluks (ingl k relational memory). Ehk 
olete kuulnud relatsioonilistest andmebaasidest – see on põhimõtteli-
selt sama mis inimmälu. (Selle teema juurde tuleme tagasi kolmandas 
peatükis.)

Relatsioonilise mälu olemasolu tähendab, et kui ma tahan viia teie 
mõtted tuletõrjeautole, võin mälestuse esile kutsuda mitmel viisil. 
Ma võin kuuldavale tuua sireeniheli või kirjeldada objekti verbaalselt 
(„suur punane redelitega auto, mis tavaliselt reageerib teatud hädaolu-
kordadele“). Ma võin proovida sundida seda mõistet avalduma assot-
siatsioonimängu abil, paludes teil minuti jooksul nimetada nii palju 
punaseid asju (enamik inimesi nimetab selle mängu jooksul tuletõrje-
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autot) või operatiivsõidukeid, kui suudate. Kõik need ja rohkemgi veel 
on tuletõrjeauto tunnused: punane värvus, operatiivsõiduki omadused, 
sireen, suurus ja kuju ning faktid, et tavaliselt sõidavad selle sees ja peal 
mundris mehed ja naised ning et see on väga väikese, redeleid kandvate 
mootorsõidukite alaliigi üks esindaja.

Kui teil hakkas äsja viimase lause lõpus mõte liikuma, millised teised 
sõidukid veel redeleid kannavad (näiteks telefonifirma remondiveokid 
või aknavahetajate, katusepanijate ja korstnapühkijate kaubikud), siis 
olete jõudnud olulise punktini: me võime objekte kategoriseerida ehk 
liigitada paljudel, sageli esmapilgul lõputuna näivatel viisidel. Ja iga-
ühel neist vihjetest on omaenda teekond neuronaalse sõlmeni, mis teie 
ajus tuletõrjeautot tähistab.

Tuletõrjeauto mõiste on märgitud joonisel (lk 14) keskkohas asuva 
ringina – see on sõlmpunkt, mis vastab ajus olevale neuronaalsele sõl-
mele. See sõlm on ühendatud teiste sõlmedega, mis tähistavad tuletõrje
auto eri näitajaid või omadusi. Mõisted, mis on tuletõrje autoga seotud 
kõige tihedamalt ja ammutatakse mälust kiiremini, asuvad joonisel 
tuletõrjeauto sõlmele lähemal. (Ajus ei pruugi need füüsiliselt lähemal 
asuda, kuid nende neuronaalsed ühendused on tugevamad, mis või-
maldab hõlpsamat meenutamist.) Seega asub neuronaalne sõlm, mis 
sisaldab fakti, et tuletõrjeauto on punane, lähemal kui see, mis väidab, 
et mõnikord on sel tagaosas lisarool.

Peale selle, et asjade omadused on ühendatud aju neuronaalsetesse 
võrgustikesse, on nimetatud omadused samuti assotsiatiivselt seotud 
teistegi asjadega. Tuletõrjeauto on punane, aga me teame ka tervet hulka 
muid asju, mis on samamoodi punased: kirsid, tomatid, õunad, veri, 
roosid, osa Ameerika lipust ja Sun-Maid’i rosinakarbid. Kas olete kunagi 
mõelnud, miks juhul, kui keegi palub teil nimetada rea punaseid asju, 
oskate te seda nii kiiresti teha? Seepärast, et koondades mõtted punasele, 
mida siinkohal tähistab neuronaalne sõlm, saadate te ajus läbi võrgus-
tiku ja mööda selle harusid aktiveeriva elektrokeemilise signaali kõigele 
ülejäänule, mis seostub punasega. Järgmisel joonisel (lk 15) on näha  
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kattuv lisainformatsioon, mis pesitseb tüüpilises tuletõrjeautoga seos-
tuvas neuronaalses võrgustikus – seal on neuronaalsed sõlmed nende 
asjade jaoks, mis on punased; nende jaoks, millel on sireen, ja nii edasi.

Ühest mälestusest mõtlemine kipub aktiveerima teisi mälestusi. See 
võib ühekorraga olla nii eeliseks kui puuduseks. Kui püüate meenutada 
konkreetset mälestust, võib aktiveerumislaine põhjustada neuronaal-
sete sõlmede vahel võistlusmomenti, jättes teid toppama liiklusummi-
kusse, kus neuronaalsed sõlmed püüavad võidu teadvusesse trügida, ja 
lõpptulemusena ei meenu teile üldse midagi.

Vanad kreeklased püüdsid mälu parandada selliste treeningmeeto-
ditega nagu mälupaleed ja kohameetod. Kreeklastest ja egiptlastest said 
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ühteaegu eksperdid informatsiooni eksternaliseerimise alal – nad leiuta-
sid kaasaegse raamatukogu, hiiglasliku välisteadmiste hoidla. Me ei tea, 
miks need intellektuaalse tegevuse üheaegsed plahvatused toimusid just 
siis, kui need toimusid (vahest oli igapäevane inimkogemus saavutanud 
teatava keerukusastme). Ent inimlik vajadus oma elu, oma keskkonna, 
isegi oma mõtete korraldamise järele on endiselt tugev. See ei ole pel-
galt õpitud vajadus, vaid bioloogiline sundus – loomad organiseerivad 
oma elukeskkonda instinktiivselt. Enamik imetajaid on bioloogiliselt 
programmeeritud jätma seedejäägid kaugele kohast, kus nad söövad 
ja magavad. Koerad on tuntud selle poolest, et korjavad oma mängu- 
asjad kokku ja panevad need korvi; sipelgad tassivad koloonia surnud  
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elanikud surnuaeda; teatud linnud ja närilised rajavad pesapaikade 
ümber sümmeetrilisi tõkkeid, et sissetungijaid hõlpsamini tuvastada.

Võtmeks korrastatud mõistuse juurde on tunnistamine, et iseseis valt 
ei korralda mõistus asju just sel moel, nagu te ehk tahaksite. Mõistus on 
ette seadistatud, ja kuigi see on määratult paindlik, rajaneb see süstee-
mil, mis arenes välja sadade tuhandete aastate jooksul, tulemaks toime 
tänapäevasest nii laadi kui ka hulga poolest erineva informatsiooniga. 
Täpsemalt: aju ei ole korraldatud sel moel, nagu te võiksite ehk sisse 
seada kodukontori või vannitoa ravimikapi. Te lihtsalt ei saa pista asju 
kõikjale, kuhu pähe tuleb. Aju arhitektuur on korrapäratu ja katkend-
lik ning hõlmab tervet hulka süsteeme, millest igaühel on nii-öelda 
omaette mõistus. Evolutsioon ei projekteeri asju ega ehita süsteeme 
– see fikseerib süsteemid, mis ajalooliselt kannavad endas ellujäämise 
eelist (ja kui esile kerkib parem moodus, võtab selle omaks). Ajus ei ole 
kõikehõlmavat võimsat planeerijat, mis kavandab süsteeme nii, et need 
võiksid harmooniliselt koos töötada. Aju ei sarnane mitte niivõrd uue 
ehitisega, kuivõrd suure vana majaga, mille igal korrusel on jupikaupa 
remonti tehtud.

Mõelgem seega järgmisele analoogiale. Teil on vana maja, milles on 
kõik ajale pisut jalgu jäänud, kuid te olete majaga siiski rahul. Ühel eriti 
kuumal suvel paigaldate te magamistuppa õhukonditsioneeri. Paar aas-
tat hiljem, kui teil on raha rohkem, otsustate tsentraalse kliimaseadme 
kasuks. Aga te ei viska konditsioneeri magamistoast välja – miks te 
peaksitegi? See võib kasulikuks osutuda ja pealegi on kõvasti seina külge 
kinnitatud. Seejärel seisate mõne aasta pärast silmitsi katastroofilise 
kanalisatsiooniprobleemiga – torud lõhkevad seinte sees. Torumehed 
peavad seinad maha lõhkuma ja paigaldama uue torustiku, kuid teie 
tsentraalne kliimaseade asub just selles kohas, kust peaks läbi minema 
paar veetoru. Seetõttu veetakse torud pikalt ringi läbi pööningu. Torud 
töötavad kenasti senikaua, kuni need ühel erakordselt külmal talvel teie 
soojustamata pööningul ära külmuvad. Need poleks külmunud, kui te 
oleksite need paigaldanud seintesse, mida te ei saanud aga teha tsent-
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raalse kliimaseadme tõttu. Kui oleksite kõike algusest peale ühekorraga 
kavandanud, võinuksite te asju korraldada teisiti, kuid seda te ei teinud –  
te lisasite kõik ühekaupa, tarvidust mööda.

Evolutsioon on meie aju ehitanud üsna sarnasel viisil. Mõistagi pole 
evolutsioonil tahet ega plaani. Evolutsioon ei otsustanud, et teile tuleb 
anda mälu mäletamaks, kuhu te midagi panite. Teie kohamälu süsteem 
tekkis järk-järgult, põlvnemisprotsesside kaudu, koos modifikatsioo-
nide ja loodusliku valikuga ning arenes eraldi fakti- ja numbrimälust. 
Need kaks süsteemi võivad hakata koostööd tegema edasiste evolut-
siooniliste protsesside käigus, aga see ei pruugi tingimata nii minna ja 
mõnel juhul võivad need ka omavahel konflikti sattuda.

Teadasaamine, mil moel inimaju informatsiooni korraldab, võib 
osutuda kasulikuks, et saaksime olemasolevat rakendada, mitte sellega 
võidelda. Aju on ehitatud eri süsteemide segapudruna ning iga süsteem 
lahendab konkreetset kohastumuslikku probleemi. Aeg-ajalt töötavad 
need üheskoos, aeg-ajalt tülitsevad ja aeg-ajalt isegi ei räägi üksteisega. 
Peamised protsesside juhtimise ja parandamise moodused on erilise tähe-
lepanu pööramine esiteks viisile, kuidas me informatsiooni oma mällu 
sisestame – kodeerime –, ja teiseks, kuidas me seda sealt ammutame – 
meenutame. Selle teema räägime lahti teises ja kolmandas peatükis.

Vajadus hakata vastutama oma tähelepanu- ja mälusüsteemide eest 
pole ealeski olnud suurem. Meie aju on hõivatum kui kunagi varem. 
Meid rünnatakse faktide, pseudofaktide, tühja plära ja kuulujuttudega, 
mis kõik esitlevad end informatsioonina. Püüda välja mõelda, mida 
sellest on tarvis teada ja mida võib ignoreerida, on kurnav ning samal 
ajal teeme me veel palju muudki. Lõpptulemusena on meie püüdlusest 
leida kalendris aega kõigi ettevõtmiste jaoks saanud tohutu katsumus. 
30 aastat tagasi broneerisid meie lennuki- ja rongipileteid reisibüroode 
agendid, müüjad aitasid poodides leida seda, mida me otsisime, ning 
professionaalsed masinakirjutajad või sekretärid kirjutasid hõivatud 
inimeste eest nende kirju. Praegu teeme me enamiku neist asjadest ise. 
Infoajastu on kuhjanud suure hulga tööd, mida varem tegid inimesed, 
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keda me võiksime nimetada infospetsialistideks, meie endi turjale. Me 
teeme kümne inimese tööd, püüdes samal ajal hakkama saada isikliku 
elu, laste ja vanemate, sõprade, karjääri, hobide ja lemmiktelesaade-
tega. Pole ime, et mõnikord läheb üks mälu teisega sassi, suunates meid 
õigesse kohta, ent valel päeval, või pannes unustama midagi niivõrd 
lihtsat nagu see, kuhu me torkasime prillid või telekapuldi.

Iga päev kaotavad miljonid meie seast võtmeid, juhilube, rahakotte 
või paberitükke tähtsate telefoninumbritega. Ja me ei kaota üksnes füü-
silisi esemeid, vaid ka unustame asju, mida me peaksime meeles pidama, 
tähtsaid asju, nagu oma postkasti või veebilehe salasõna ja pangakaardi 
PIN-kood – see on võtmete kaotamise kognitiivne ekvivalent. Need 
ei ole triviaalsed asjad, inimesed ei kaota ainult selliseid asju, mida on 
suhteliselt kerge asendada, nagu seebitükke või paari viinamarja puu-
viljakausist. Me ei kipu kogema üldisi mäluhäireid, vaid meil tekivad 
spetsiifilised, ajutised mälukaotused ühe-kahe asja suhtes. Nende paari 
palavikulise minuti jooksul, mil te otsite kadunud võtmeid, mäletate 
(tõenäoliselt) ikkagi oma nime ja aadressi ning seda, kus seisab teie 
telekas ja mida te hommikul sõite – ainult see üks mälestus on täiesti 
kadunud. On tõendeid, et mõned asjad lähevad kaotsi palju tiheda-
mini kui teised: me kipume kaotama autovõtmeid, kuid mitte autot; 
me kaotame rahakotti või mobiiltelefoni sagedamini kui kirjutuslaualt 
klambrilööjat või köögist supilusikaid; me jätame mantleid ja kampsu-
neid tont teab kuhu palju tihedamini kui pükse. Mõistmine, kuidas aju 
tähelepanu- ja mälusüsteemid omavahel suhtlevad, võib mälulünkade 
minimeerimisele tublisti kaasa aidata.

Lihtsad faktid, milliseid esemeid me kaldume kaotama ja milliseid 
mitte, võivad öelda paljutki selle kohta, kuidas inimese aju töötab ning 
miks asjad viltu lähevad. See raamat käsitleb mõlemat ja ma loodan, 
et sellest saab kasulik juhis sedalaadi kaotsiminekute ennetamiseks. 
Igaüks saab midagi ise ära teha, et asjade kaotamise võimalusi suuresti 
vähendada, ja kui miski sellegipoolest kaotsi läheb, siis selle kiiresti 
heaks teha. Me suudame juhiseid ja plaane järgida seda paremini, mida 
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põhjalikumalt me neid mõistame (nagu iga kognitiivpsühholoog võib 
öelda), seega lahkab käesolev raamat korrastatuse poole püüdleva mõis-
tuse eri tahke. Me vaatame üle nende organisatsiooniliste süsteemide 
ajaloo, mida inimesed on paljude sajandite vältel kasutanud, et uurida 
välja, millised neist olid edukad ja millised mitte ning miks. Ma selgi-
tan, miks me üleüldse asju kaotame ja mida taibukad, organiseeritud 
inimesed teevad, et nendega seda ei juhtuks. Osa loost hõlmab seda, 
kuidas me lastena midagi õppisime, ning hea uudis on see, et lapse-
põlve mõtteviisi teatud aspekte võib täiskasvanueas uuesti kasutusele 
võtta ja neist abi saada. Loo keskmes seisab ehk aja parem organiseeri-
mine ning seda mitte üksnes suurema tõhususe, vaid selle huvides, et 
me suudaksime leida rohkem aega lõbustusteks, mängudeks, tähendus-
rikasteks suheteks ja loovuseks.

Ma kavatsen rääkida ka äriorganisatsioonidest, mida nimetatakse 
organisatsioonideks põhjusega. Ettevõtted on nagu laiendatud ajud, 
kus iga töötaja funktsioneerib nagu neuron. Firmad kipuvad olema 
indiviidide kogumid, mida ühendavad ühised eesmärgid ja milles 
iga töötaja täidab spetsiaalset funktsiooni. Äriettevõtted saavad tänu 
hajustöötlusele igapäevaste ülesannetega tüüpilisel kombel paremini 
hakkama kui üksikisikud. Suures firmas on üks osakond arvete õige-
aegseks maksmiseks (raamatupidamine) ja teine hoiab silma peal võt-
metel (haldusosakond või turvateenistus). Kuigi iga töötaja omaette on 
ekslik, on firmades tavaliselt olemas – või peaksid olema – süsteemid ja 
dubleerimine, tagamaks, et ühe isiku hetkeline segadus või korraldama-
tus ei torkaks kaigast kodaraisse. Muidugi pole äriorganisatsioonid alati 
täiuslikult korraldatud ja nendesamade kognitiivsete takistuste tõttu, 
mis sunnivad meid autovõtmeid kaotama, kaotavad ka need aeg-ajalt 
asju: kasumit, kliente, turupositsiooni. Oma juhtimiskonsultandi kõr-
valtöös olen näinud, kuidas tohutu ebatõhusus ja ülevaate puudumine 
põhjustavad eri laadi probleeme. Olen palju õppinud vaatepildist, mis 
avaneb „seinal istuvale kärbsele“ täies hiilguses töötavates ettevõtetes ja 
keset kriisi olevates ettevõtetes.
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Korrastatud mõistus toob kaasa pingutuseta ja hea otsustamise. 
Üliõpilasena oli mul kaks hiilgavat professorit, Amos Tversky ja Lee 
Ross, mõlemad sotsiaalseid hinnanguid ja otsustamist uuriva teaduse 
teerajajad. Nad sütitasid elava huvi selle vastu, kuidas me oma sotsiaal-
ses maailmas teisi hindame ja kuidas me nendega suhtleme, milliseid 
eelarvamusi ja väärinformatsiooni me neisse suhetesse kaasa toome 
ning kuidas neist võitu saada. Amos paljastas koos kolleeg Daniel 
Kahnemaniga (kes võitis paar aastat pärast Amose surma nende ühise 
töö eest Nobeli auhinna) tohutu suure hulga süstemaatilisi vigu viisis, 
kuidas inimaju hindab tõendeid ja töötleb informatsiooni. Olen neist 
rääkinud tudengeile kakskümmend aastat ja tudengid on aidanud mul 
leida neile vigadele selgitusi, mille abil on igaühel lihtne otsuste lan-
getamise kvaliteeti parandada. Panused on eriti suured meditsiinilises 
otsustamises, kus valel otsusel on silmapilksed ja väga tõsised tagajär-
jed. Praeguseks on hästi dokumenteeritud, et enamik arste ei kuule 
neid oma õpingute jooksul lihtsaid reegleid ega valda statistilist arut-
luskäiku. Tulemuseks võib olla eksitav nõuanne. Säärane nõuanne võib 
viia teid ravimite võtmise või kirurgiliste lõikusteni, millel on väga väike 
statistiline tõenäosus teie tervist parandada ja suhteliselt suur võimalus 
seda halvendada. (Kuues peatükk on pühendatud just sellele teemale.)

Kõik me seisame silmitsi enneolematu infokogusega, mida meelde 
jätta, ja väikeste objektidega, millel silma peal hoida. iPodide ja mälu-
pulkade ajastul, mil teie nutitelefon suudab salvestada videot, sirvida 
200 miljonit veebilehte ja öelda teile, kui palju kaloreid sisaldab jõh-
vikamuffin, püüab enamik meist endiselt hoida järge süsteemide abil, 
mis võtsid koha sisse arvutieelsel ajastul. Siin on kahtlemata arengu-
ruumi. Arvuti peamine metafoor põhineb 1950. aastate „Mad Men“-
ajastu organisatsioonistrateegial: töölaud, mille peal on kaustad ja kaus-
tade sees dokumendid. Isegi sõna arvuti on praeguseks iganenud, sest 
enamik inimesi ei kasuta arvutit üleüldse arvutamiseks – pigem on see 
nagu suur ja segamini sahtel, mis leidub igaühe köögis ja mida minu 
perekonnas kutsuti sodisahtliks. Läksin ühel päeval sõbrale külla ja siin 
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on nimekiri sellest, mille ma leidsin tema sodisahtlist (mul oli vaja vaid 
küsida: „Kas sul on selline sahtel, kuhu sa viskad kõik asjad, mille jaoks 
sa ei leia mõnd paremat kohta?“):

– patareid
– kummipaelad
– šašlõkivardad
– nöör
– pakendisulgurid
– fotod
– 37 senti peenraha
– tühi DVD-ümbris
– DVD ilma ümbriseta (kahjuks mitte eelmisse kuuluv)
– oranžid plastkatted, mida panna ümber suitsuanduri juhuks, kui ta 

otsustab ükskord kööki värvida (värviaurud võivad anduri tööle panna)
– tikud
– kolm eri suuruses puidukruvi, üks neist ülekeeratud peaga
– plastkahvel
– spetsiaalne mutrivõti, mis tuli koos prügihundiga, ta ei tea, milleks seda 

kasutada
– kaks piletikontsu Dave Matthews Bandi eelmise suve kontserdilt
– kaks võtit, mis on seal olnud vähemalt kümme aastat ja mitte keegi 

majas ei tea, millise luku juurde need käivad (aga kõik kardavad neid 
ära visata)

– kaks pastakat, kumbki neist ei kirjuta
– pool tosinat vidinat, mille otstarbest pole sõbral vähimatki aimu, aga 

mida ta pelgab ära visata

Meie arvutid on täpselt nagu see sahtel, kuid tuhandeid kordi hal-
vemini korraldatud. Meil on faile, millest me mitte midagi ei tea, teisi, 
mis ilmusid salapäraselt ja juhuslikult meili lugedes ning mitu versiooni 
ühest ja samast dokumendist (sageli on raske öelda, milline neist on aja-
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kohane). Meie „arvutusmasin“ on muutunud suureks, kuulsusetuks ja 
tohutult segamini köögisahtliks, täis elektroonilisi dokumente, millest  
nii mõnedki on ebamäärase päritolu või otstarbega. Minu assistent 
lubas mul vaadata oma arvutisse ja pealiskaudne inventuur paljastas 
sisu, mis minu kogemuse kohaselt on tüüpiline kraam, mida paljud 
inimesed oma arvutis hoiavad:

– fotod
– videod
– muusika
– ekraanisäästjad, mis kujutavad peomütsikesi kandvaid kasse või naera-

tavaid sigu, kellele on Photoshopi abil inimsuud pähe monteeritud
– maksudokumendid
– reisigraafikud
– kirjavahetus
– pangaväljavõtted
– mängud
– märkmikud
– artiklid, mida lugeda
– mitmesugused tööga seotud avalduste blanketid: puhkuseavaldus, kvar-

taliaruanne, haiguspäevade arvestus, pensionifondi maksete mahaarva-
mise avaldus

– arhiivikoopia sellest raamatust (juhuks kui mina enda oma ära kaotan)
– tosinate kaupa nimekirju: ümbruskonna restoranide, ülikooli soovita-

tud hotellide ning teaduskonna töötajate telefoninumbrite ja kabi-
nettide nimekirjad, hädaolukorra telefoninumbrid, turvajuhised eri 
õnnetuste puhuks, vananenud varustuse utiliseerimise protokoll jne

– tarkvarauuendused
– tarkvara vanad versioonid, mis enam ei tööta
– tosinate kaupa võõrkeelse klaviatuuri klahvistiku ja kirjatüüpide faile 

juhuks, kui tal peaks kunagi olema vaja tippida rumeenia, tšehhi, 
jaapani, vanaheebrea või kaasaegse heebrea tähestiku tähti
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– väikesed elektroonilised märkmepaberid meenutamas talle, kus asuvad 
olulised failid või kuidas teha mingeid asju (näiteks tekitada uus märk-
mepaber, kustutada märkmepaber või muuta märkmepaberi värvi)

On lausa ime, et me ei kaota rohkemat.
Mõistagi on mõned meist organiseeritumad kui teised. Tuhandetest 

viisidest, mille poolest inimesed üksteisest erinevad, võib konstrueerida 
matemaatilise mudeli, mis selle suure varieeruvuse koondab ja jagab 
inimlikud erinevused viide kategooriasse2:

– ekstravertsus
– sotsiaalsus
– neurootilisus
– avatus kogemustele
– meelekindlus

Kohusetundlik omadus olla organiseeritud on neist viiest kõige 
enam seotud meelekindlusega. Meelekindlus sisaldab töökust, enese-
kontrolli, püsivust ja iha korra järele. Ja see on omakorda parim ennus-
taja, mis määrab paljusid olulisi inimlikke väljundeid3, sealhulgas sure-
mist, eluiga4, haridustaset5 ja suurt hulka tööalase edukusega seostuvaid 
kriteeriume6. Meelekindlust seostatakse edukama paranemisega pärast 
operatsiooni7 ja siirdamisi. Varajases lapsepõlves avalduvat meelekind-
lust8 seostatakse veel aastakümneid hiljem avalduvate positiivsete väl-
junditega. Kokkuvõttes väidavad tõendid, et ühiskondade muutumisel 
läänelikumaks ja komplekssemaks saavutab meelekindlus üha tähtsama 
rolli.9

Mälu ja tähelepanu kognitiivne neuroteadus – meie paranenud aru-
saam ajust, selle evolutsioonist ja piirangutest – võib aidata paremini 
toime tulla maailmas, kus üha rohkemate ja rohkemate arvates tuleb 
joosta kiiresti ainuüksi selleks, et paigal püsida. Keskmine ameeriklane 
kannatab unevaeguse ja stressi käes ega oska leida aega selleks, millega 
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ta tahaks tegeleda. Minu arvates suudame me paremini toime tulla. 
Mõned meist tulevadki ja mul on olnud võimalus nendega vestelda. 
Fortune 500 firmajuhtide ja teiste tipptegijate isiklikud assistendid 
hoiavad oma bossid täisvõimsusega töötamas, ent siiski leiavad nad neile 
aega ka lõbu ja lõõgastuse jaoks. Assistendid ja nende bossid ei takerdu 
infouputusse, sest lõikavad kasu organiseerimismeetoditest, millest osa 
on uued, osa aga üsna vanad. Mõned nende süsteemid kõlavad tuttavli-
kult, mõned ilmselt mitte, mõned on uskumatult nüansirohked ja pee-
ned. Sellegipoolest võivad need kõik tekitada põhja paneva muutuse.

Kõigile sobivat süsteemi pole olemas – me kõik oleme ainulaadsed –,  
kuid järgnevates peatükkides on toodud üldised põhimõtted, mida iga-
üks saab rakendada omal moel, et taastada korratunnetus ning võita 
tagasi tunnid, mis on läinud kaotsi korratut mõistust trotsides.


