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SPIRITUAALSUS
...on oodanud
oma aega – enne
tuli selgeks saada
strateegia-, protsessi-jaorganisatsiooni juhtimine.
Aga ühel päeval
oli juhtimine selgeks saanud ja
väsimus oli päris
suur. Kohe ei saanud edasi minna
ja nii sai hetkeks
seisma jääda.
Õnneks tuletas
hing ennast õigel
ajal meelde.

KUIDAS SÜNDIS CAMINO DE SANTIAGO
JUHTIMISKOOLITUS

M

inu lugu on suhteliselt tavaline –
sama lugu on rääkida võib-olla
kolmandikul juhtidest. Esimene
töökoht oli müügivaldkonnas
1990. aastate alguses, sealt edasi panka spetsialistiks ja juhiks, lõpuks suure firma juhatusse.
Mõned aastat tagasi sain veel ka magistrikraadi
ja depressiooni, mis on tänaseks küll vaid üks
ammune kogemus.
Eesti teedel sõidavad ringi uhkemad autod
kui mistahes Euroopa riigis. Meil on enamikul
tegijaist ka magistrikraad taskus ja kui hariduse
omandamiseks aega ei jätkunud, siis on vastu
panna praktilised kogemused sadadest käivitamistest. Aga nii ilusad autod kui intensiivne
isiklik areng on päris palju maksma läinud ning
makstud ei ole ainult kroonides. Mängus on kõik
meie ressursid ka inimestena. See tähendab
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tegutsemist jõu piiril. Sellise koormusega kukub
varem või hiljem iga süsteem kokku. Ja ühel
hetkel lihtsalt ei viitsi või ei suuda enam. Või
tahaks uusi teravaid elamusi.
Eestis on päris palju varjatud depressiooni.
Ja mitte ainult klaasist kõrghoonetes, vaid igas
paigas ja eriti väikefirma juhtide hulgas. Käes
on hetk, mil suur osa tegijatest, kes algusest
peale kelgu peal püsinud, seisab küsimuse ees
„Kuidas edasi?“
Äkki on aeg lasta asjadel iseenesest kulgeda!

PA LV E R Ä N N A K JA
R Ä N N A KU KO O L I T U S
Camino de Santiago
... on pea kaks tuhat aastat vana palverändurite rada, mida kutsutakse ka Võimu Teeks. Camino
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de Santiago juhtimistreening on suhteliselt jõhker
rännakueksperiment, milles pole eriti ruumi müstikal ega religioonil. Kõik, mis toimub, on loogiline
– kõigepealt muudetakse ära tavapärane toimimisruum. See tekitab olulise nihke aja tunnetuses. Ja
kahe olulisema dimensiooni muutus kõigutab kogu
maailma, jättes inimese üksindusse ilma mineviku
ja tulevikuta See on hetk, mil võib midagi eriliselt
head juhtuda. Üksindus on meile hoopis tundmatum kui üksildus. Samavõrra kui üksildus on ahistav, on üksindus vabastav. Kui inimene on vaba,
siis on ta valmis rännakuks.

Santiago palverännak võib olla emotsionaalne
retk kaunis looduses. Kui sa näed kogu seda
tasakaalu ja stabiilset rahulikku kulgemist enda
ümber, siis liitud ise ka märkamatult loodusega,
kuhu sa ju tegelikult kuuludki. See tee võib olla
ka aeg enda jaoks ja argirutiinist vabanemine.
Palverännakut võib võtta ka kui tehnikat selleks,
et saavutada õige tunne tõelise rännaku alustamiseks. Ja kindlasti on see uus väljakutse, enese proovilepanek.
RÄNNAKU ALGUS –
RUUMI JA AJA MUUTUMINE
Tallinn- Milano- Zaragoza, üksinda teel,
22. juuni 2005

Reisipäevikust: "Ma ei tea veel, miks ma sõidan tuhandete kilomeetri kaugusele katoliikliku
maailma pühale teele „jalutama“. Peast käib läbi
mitu varianti, aga seda kindlat põhjust ei olegi.
Aga ma lähen ju lõpuks kümneks päevaks
palverännakule – küll siis on aega mõelda."
(Tegelikult ma ei mõelnudki seda põhjust välja
– tekkisid hoopis uued ja olulisemad küsimused
ja põhjusest tähtsamaks osutus tulemus.)

Kommentaar
Foto: erakogu
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MARE PORK
on Tallinna Ülikooli
psühholoogiaprofessor.

MINU ÕPPETUNNID AJAST
1. Rännaku alguses liigub tähelepanu minevikult
tulevikule.
2. Sul tekib hetkes elamise tunne, sest puudub
teadmine tuleviku osas ja kõik pildid koonduvad
hetkesse.
3. Miski ei saa ebaõnnestuda, sest midagi ei tea
oodata. Puudub võrdlusalus.
4. Minevik kaotab mingi osa oma tähendusest,
sest nii mõnestki omandatud oskusest ja
teadmisest ei ole enam kasu.

Läksin Santiago teele vähemalt ühe kindla
teadmisega – proovin sellest rännakust võimalikult palju õppida ja panen kirja kõik ideed, mis
aitavad mul sel teel ka teisi toetada. Kõige
suuremat puudust tundsin just mõttekaaslastest, kellega tundeid jagada ja avastada. Ja
sellest tundest kasvaski välja rännakukoolituse
idee.
Üksinda rändamisel on kahtlemata oma võlu,
aga kui tekivad konkreetsed seosed reaalse ärikeskkonna ning igapäevaste toimetustega siin
Eestis, siis on sellest ehk rohkem kasu. Üksinda olles kipub vahel see teine äärmus kätte ning
nii võib lõpuks oma hingerännakutes ära
eksida.
Zaragoza-Puente de la Reina, umbes 180 km
autosõitu, 23. juuni 2005

Zaragozasse jõudes polnud ma maganud
viimased 30 tundi. Olen ikka kahtlustanud, et
erilised avastused ootavad hetke, kui vaimne
kurnatus on suurema osa ajust välja lülitanud
ning võimaluse saab peidetud potentsiaal. Nii
asusingi ma Zaragoza kodusest lennujaamast,
kus koristajatädi tervitas igat saabujat laia nae-

S E I K LU S KO O L I T U S JA J U H T I M I S F I L O S O O F I A
Aira Tammemäe kogemused Santiago
teel näitavad eriliste elamuste ja eriliste mõtete
tekkimise võimalust just rännakul väljaspool
tavapärast aega ja ruumi. Aira kirjutab väga
selgelt – EQ mõisteid kasutades on ta emotsionaalselt hästi täpne, pannes lihtsatesse
sõnadesse suure hulga nüansseeritud elamusi.
Rännakul kui võimalusel on tähtis koht inimese
valikute hulgas.
Hinge mõiste on aga väga õrn ja habras
metafoor. Minu meelest on kasulik kaaluda
akadeemilise psühholoogia seletusi selliste
eriliste elamuste tekkel. Arvan, et füüsilise
kurnatuse, üksinduse, emotsionaalsete ja
vaimsete pingutavate otsingutega võivad
tekkida teadvuse eriseisundid. Uurija Alar
Tamming kasutab mõistet teadvuse muutunud seisund, (inglise k – altered states of
consciousness), mille põhikriteeriumiks on
subjektiivse elamuse erinevus võrreldes kõige

seni kogetuga. See teaduslik seletus ei võta
elamust vähemaks ja on mõeldud inimestele,
kes ei vaja müstifitseerimist, vaid naudivad
elu koos teadmisega, et teadus seletab erilisi
elamusi teadvuse eriseisundite abil.
Mis võiks Eesti juhtidel sellisest koolitusest
kasu olla? Eriline väärtus on ehk tähenduse
andmine uutele kogemustele ja nende sidumine igapäevase juhtimistööga, mitte ainult erinevate seisundite kogemine. Kindlasti on oluline roll ka koolitusgrupis toimuvatel loovate
elamuste jagamisel ja üksteiselt õppimisel.
Tegemist on pigem juhtimisfilosoofia temaatikaga.
Mul on tunne, et selle koolitusega on
jõudnud Eesti koolitusturule uus etapp – siin
on ühendatud seikluskoolitus ja juhtimisfilosoofiline kõrgtase. Need kaks poolt täiendavad
teineteist ning tulemus on seetõttu pikema
mõjuga.

Märts
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ratusega ning Europcari letil mõnules paks
triibuline kass, oma miniautoga teele.
Magada ei saanud ma veel ka järgmised
kümme tundi. Autosõit läbi Hispaania – väikesed
siesta-unes linnakesed lõhnamas praetud liha
järgi, tüüne vaikus ja ringutav koer lävepakul...
Aeg hakkas teises rütmis kulgema. Sain sel
esimesel päeval kätte ajanihke-tunde ja õppisin
edaspidi ajaga ühes rütmis liikuma.
Tavaliselt olen ikka ajast natuke ees olnud (tahaks juba ära teha, valmis saada) või siis jälle
pisut maas (kinni minevikus aset leidnud
sündmustes: mida ta sellega mõtles, miks ma
sellega küll toime ei tulnud), aga päriselt kohal
haruharva ja veel vähem oskan ma seda olekut
ise kontrollida. Aga sellel esimesel päeval
hakkasin ma tasapisi aega kohale jõudma. Alles
päevi hiljem sain ma aru, kuidas see käib.
Esimese päevaga jõuad sa uude ruumi ja kui
sa sealt oma tavapärasesse toimimisruumi vaatad, siis näed äkki nii uusi võimalusi kui uusi
lahendusi. Teiseks muutub aja kulg, sa liigud
täpselt selles ajas – samm ja sekund, samm ja
sekund... Keegi sel teel ei tea täpselt, mis tuleb,
ning minevikust pole ka suurt kasu – seega ei
ole võimalik liikuda ajast ees või järel. Tee hakkas mind õpetama.

P IIRIDE ÜLETAMINE

Kõndisin Santiago teel jalgsi 230 kilomeetrit,
keskmiselt 38 kilomeetrit päevas.
Nüüd on õppimise märksõna füüsilised kogemused. Ületada tuleb mitmeid piire, nagu väsimus, valu, ebamugavustunne, kannatus, nii et
nimetan seda kõike piiride ületamiseks. Ei
mingeid keerulisi süsteeme ja seoseid – üksnes
elementaarne toimetulek, milles on samas
peidus vastused suurtele küsimustele. Inimese
probleem ongi sageli selles, et ta näeb elu liiga
keeruliselt. Mingil põhjusel arvame, et sellised
fundamentaalsed küsimused nagu edu, toimetulek, probleemide lahendamine või eesmärgistamine eeldavad tohutu hulga informatsiooni
läbitöötamist ning sadade seoste otsimist.
Santiago teel tähendab toimetulek lihtsalt
füüsilist vastupidamist, edu tähendab järjekordse mäetipu vallutamist, probleemide lahendamine omakorda nii paduvihmas edasiliikumist kui öömaja leidmist . Siit annab palju
õppida – eelkõige seda, kui lihtne elu tegelikult
on ja kui keeruliseks me selle vahel mõtleme.
Neil päevil saavad rasked küsimused lihtsaid
vastuseid.
Esimesed sajad kilomeetrid Santiago teel
liikusin ma autoga ja astusin aeg-ajalt läbi palvemajadest, väikestest küladest ja jalutasin mõne
kilomeetri ka palverännaku radadel. Kolmandal
päeval liitusin palveränduritega ja loobusin
kõigist tavapärastest mugavustest. Iga
palverändur saab teelt oma õpetuse.
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AIRA
TAMMEMÄE
on koolitusfirma AT
Treeningud juht,
koolitaja. Camino
juhtimiskoolituse
kohta vt
www.fastleader.com

MINU ÕPPETUNNID

3. päev
MUGAVUSPIIRIDE ÜLETAMINE
Sahagun – Leon, 75 km autoga
Leon – Ponferrada, 120 km bussiga.
Ühinemine palveränduritega.

1. Kõige lihtsam on oma piire avardada ebamugavustunde ületamise, tabude hülgamise kaudu.
2. Kui oled füüsiliselt piisavalt väsinud, ei
tunne sa enam midagi.
4. päev
FÜÜSILISTE VÕIMETE ÜLETAMINE
Ponferrada–Vega de Valcerce.
Jalgsi läbitud 42 km, seljakoti raskus 10 kg, teekond
koos peatustega 13 tundi.

1. Kui on kohutavalt raske, siis vaata ainult
enda ette.
2. Liikudes jõu piiril, sead ohtu eesmärgi
saavutamise.
3. Jõud ei ole mitte mõttetu enese lõhkumine
eesmärgiga olla parim ja teha ära – jõud on
vastupidavus ja stabiilsus.
5. päev
VALU ÜLETAMINE
Vega de Valcarce–Fonfria, 23 km, läbitud kõrgeim
tipp 1,3 km, koos vahepeatustega 11 tundi.

1. Kui oled tõusul jalad ära lõhkunud, annab
see tunda alles langusel.
2. Valu tunned ainult selles kohas, mis on parasjagu kõige valusam; inimesel saab olla
ainult üks valu korraga.
3. Kui valu piisavalt kaua taluda, siis kaob see
lõpuks iseenesest;
4. Igas paanikaolukorras on olemas ka ratsionaalne lahendus.
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6. päev
KANNATUSE ÜLETAMINE
Fonfria–Sarria, 27 km lausvihmas, 12 tundi koos
kahetunnise pausiga.

1. Otsustamise põhitrikk seisneb õiges ajastatuses.
2. Teekonna kõige raskem osa on sunnitud
ootamine.
3. Sa võid oma valikutega muuta ümbritsevat
maailma.
7. päev
VIIMANE ENESEÜLETAMINE
Sarria–Gonzar, 32 km, koos pausidega 10 tundi.

1. Igasse probleemi tuleb suhtuda rahulikult,
homme on tõenäoliselt juba uus probleem.
2. Kui hiljaks jääd, on valikuvabadus oluliselt
piiratum.
3. Teel võimu juurde on õnne ka vaja, kõike ei
saa ette näha.
ISIKLIKE PIIRIDE NIHUTAMINE

...on iseenesestmõistetav kui reglemendi ja protseduuri asemel on edu saavutumiseks kasutada juba
meeled kõigis oma nüanssides. Reeglid on nõrkadele,
tugevad saavad ilma reegliteta õiged otsused tehtud.
Juht ei pea olema kui Peetrus taeva väravas otsustamaks õige ja vale vahel. Tegelikult ei olegi striptiisibaaril ja pangakontoril olulist vahet. Oskus mõlemas
kohaneda on uue aja juhtide väljakutse.

Kui hästi läheb, jõutakse teekonna lõpupäevadeks seisundini, kus piire enam ei ole. Kõik näib
võimalik ja mitte miski ei tekita enam muret.
Samas hakkavad tekkima uued küsimused ja
uued unistused. Viimastel päevadel tuleb reaalsus jällegi lähemale. Intellekt hakkab valitsema,
kuid valikutepagas on oluliselt laienenud.
MINU AVASTUSED PIIRIDETA MAAILMAS
8. päev
MIS ON REAALSUS?
Gonzar–Melide, 30 km, 12 tundi.

1. Kõige olulisem on võime kasutada oma jõu
ja rahu tasandeid selleks, et reaalses
maailmas neist abi oleks, mitte püüda
nendel tasanditel olla-elada.
2. Kui oled veendunud, et suudad ilma asjadeta elada, ei saa sind enam miski takistada.
3. Reaalsuse definitsioon on piiriküsimustes.
9. päev
MIS ON TINGIMUSTETA ARMASTUS?
Melide–Santa-Irene, 31,5 km, 13 tundi

1. Armastusest ei saa rääkida – räägivad
need, kes varjavad armastuse puudumist
või kardavad sellest ilma jääda.

M I D A SAA B SA N T I A G O T E E L
ÕPPIDA?
Sa õpid üksindust nautima. Kõik juhid on
mingil ajal üksi, ükskõik kui toetav ja ühtne nende tiim
ka poleks. Kui üksindustunne on hirmutav ja tundmatu
(kõik tundmatu on pigem hirmutav), siis ei juhi enam
otsuseid muu kui hirm teenida ära ebasoosing. Selles
olukorras polegi head lahendused võimalikud. Tommy
Hellsten kirjutab raamatus „Saad kõik, millest loobud”:
„Isiksuseks sündimine tähendab üksindusse astumist,
eraldioleku talumist, julgust üksi seista ja lootust olla
armastatud. Ainult üksi olles saab olla koos.”
Sa õpid looduselt nõu küsima. Looduses on
oma võimas süsteem ja kui seda mõista, siis ei ole vajagi
muud kui seosed ärimaailma üle tuua. Lootus, et meie
suudame luua uusi süsteeme, on illusioon. Oskus
vaadata, kuidas asjad on, vabastab ajupotentsiaali
tarbetust ülesandest. Võib rahulikult teha nii, nagu
miljoneid aastaid on ikka tehtud.
Sa saad jälile oma varjatud unistustele.

Kindlasti on meis igaühes rohkesti tundeid ja mõtteid,
mida me tavaliselt endal mõelda ei luba. Seda tingib
ühiskondlik ootus ja seda ootust genereerime me ise.
Jättes kõrvale kõik muu peale iseenda, anname me loa
varjatud poolel kõnelema hakata. Ja kui ta on selleks loa
saanud, siis on loodud ka potentsiaal mõistmiseks

Sa tajud võimu või väge endas. Santiago pal-

verännak on Võimu Tee ja võimu teema avaneb sel teel
mitmest erinevast aspektist. Mina jõudsin Santiago teel
võimuni korduva piiride ületamise kaudu. Ja ma õppisin toime tulema piiril kõndides. Seal on kõige rohkem
valikuid, kõige rohkem suuri võimalusi ja kõige rohkem
võimalusi ka haiget saada. Santiago tee õpetab enese
üle rõõmu tundma.
„Olen käinud maha nii pika tee, et avastada see, mida
ma juba teadsin, mida kõik teavad, kuid mida on raske
endale tunnistada. Jumal, kas on midagi raskemat kui
avastus, et meie käes on võim ja vägi?”
Paulo Coelho „Palverännak: Maagi päevik”

10. päev
MIS ON VÕIM?
Santa-Irene – Santiago, 25 km, 9 tundi

1. Piirid on sinu enda peas.
2. Võimalust teha valikuid ei saa ära võtta.
3. Ainult see, kes talub üksindust, ei tunne
üksildust.
CAMINO DE SANTIAGO
JUHTIMISKOOLITUS
Kui ma kogesin ise omal nahal, kui võimsalt
toimib füüsiliste kogemuste kaudu suurte tõdede
tähenduslikuks muutumine, kui suur roll on
elamustel elu muutmisel ning kuivõrd aitab
ruumi ja ajatunnetuse muutmine kaasa uute
vaatenurkade ja avastuste tekkimisele, siis tekkis tahtmine sellist elamuskoolitust ka teistele
Märts
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HANNES
TA M J Ä RV
on Rocca Al Mare
kooli nõukogu
esimees.

KU I M I N N A I L MA OTSIMISE PLAANITA,
V Õ I B N I I M Õ N DAGI LEIDA
Esimest korda sattusin ma Santiago teele 2001.
aastal ja kõndisin kokku vast kolmsada kilomeetrit. Olime just Rocca al Mare Kooli käima
saanud ja tundus, et nüüd on aega ka millegi
muu jaoks. Esimese rännaku olulisemad kogemised tulid teadvusse ilmuvate vanade tõdede
kaudu. Võib öelda, et need on maailma nurgakivid, mida olin ammu teadnud. Sõnad olid küll
samad, aga hoopis teistmoodi tajutuna. Umbes
nii, et päeva keskel meenus üks oluline lause ja
ülejäänud päeva elasid seda läbi, mitte niivõrd
ei mõlenud. Tol korral avastasin, kuivõrd mõnus,
oluline ja palju võimalusi pakkuv tegevus on just
käimine. Enne seda tundus olevat punktist A
punkti B jõudmiseks palju paremaid võimalusi.
Igal juhul ei olnud see käimine.
Teisel korral, aastal 2003, olin samal teel
koos oma klassiga. Meid oli kokku kaheksateist
rändajat, neist neliteist just üheteistkümnenda
klassi lõpetanud noored. Alustasime
Püreneedes Prantsusmaal ja läbisime nädalaga
seitse esimest etappi. Kõige emotsionaalsemad
tunnid sellest rännakust olid meie „õhturingid“
– kui päev otsa oli käidud ja õhtuks koguneti
lõkke või õhtusöögi ümber... Istuti ringis
ja räägiti kogetust. Kuidas see tee inimesi
tähtsaid asju rääkima pani... need õhtused
istumised, nende emotsionaalne laeng - see
oli kõige võimsam.
Aastal 2005 jätkasime Los Arcosest,
eelmise korra lõpppunktist. Mulle tundub,

nagu oleks see kolmas kord olnud minu
jaoks kõige sügavam, kuigi oli kõige lühem.
Ühinesin mõneks päevaks rändajatega, et
neid teele saata. Aga samas osalesin milleski
hoopis suuremas kui minu enda põgus matk.
Kolm tüdrukut olid tol korral alustanud Camino
de Santiago alguspunktist ja käisid selle tee ka
otsast lõpuni läbi. See kolmas kord oli kõige
rohkem „päris“. Kuigi ma sain sellest rännakust
osa ainult mõned päevad, oli minu hooliva
ÜksKõiksuse elamus seniste rännakute kõige
sügavam.
Mis võiks olla Camino de Santiago religiooni
traditsiooniga mitteseotud inimese jaoks ? Ehk
võimalus avastada endast ja enda ümbert vanu
tõdestid natuke uues valguses või äkki hoopis
uusi tõdesid. Kõikide seal käidud kordade
üks väga selge teadmine on see, et Caminot
võib olla vaja selleks, et aru saada: Caminot
ei ole vaja! Lihtne tõde ju – meile tähtsad
asjad ei asu enamasti teispool maakera, vaid
ikka siinsamas. Aga eemalt paistab see palju
paremini kätte.
Kui ma oleksin täna ise just jõudnud otsuseni sinna minna, soovitaksin ma endale mitte
minna midagi otsima. Kui rännata ilma ootusteta ja olla avatud, võib küll nii mõndagi leida.
Aga seda ei maksa oma saatuselt nõudma
hakata. Ja ei maksa nina maas midagi uurima
minna. Otsimine on teatavasti leidmise üks
ebaefektiivsemaid viise.

pakkuda. Juhtimiskoolitus sündiski Santiago
teel.

mõistus mõneks ajaks riiulisse panna. Ja uued
tarkused saavad ruumi.

Koolituspäevade jooksul ollakse teel – kas üksi
või kaaslasega. Õhtuti otsitakse üksteise kogemusele toetudes isiklike avastuste seoseid
juhtimise, igapäevatöö ja ärimaailmaga laiemalt. Neid seoseid leitakse rohkem, kui arvata
julgeks. Siin maailmas ei ole midagi uut,
probleem on selles, et me kipume inimese
minevikku unustama, püsivaid tõdesid eirama,
pisiasjades rabelema ja lõpuks otsima pidevalt
uusi lahendusi, selle asemel et vaadata enda
ümber ja kuulata, mida maailmal meile öelda
on. Koolitus on eripärane – treeneriks on
põhiosas teekond ise. Minu kui treeneri rolliks
on pakkuda süsteemi ja luua õhkkond.

TULEMUS
Lisaks Santiago juhtimiskoolituse ideele sain
ma sellelt rännakult midagi veel. Asjad hakkasid
iseenesest juhtuma ja õiged inimesed sattusid
minu teele. Tänaseks olen lõpuks loonud oma
firma, millest ammu unistasin, loobunud turvalisest palgatööst, kohtunud väga eriliste
inimestega, käinud veel ühel palverännakul...
”Kas sa õppisid jõelt ka seda saladust, et ei
ole olemas aega?”
„Jah, Siddhartha,” ütles ta. „Sa mõtled seda,
et jõgi on ühekorraga kõikjal, lätteil ja suudmes,
kose juures ja ülevoolukohal, kärestikus, meres
ja mägedes – igal pool üheaegselt, ning et tal
on vaid olevik ja ei varjugi minevikust?”

Rännakukoolitus on võimalus õppida juhtima
kõige loomulikumal moel. Enne seda kui tulid
tasakaalus tulemuskaardid ja efektiivsusmudelid,
teilorism ja militaarsed juhtimisstrateegiad,
rändasid suured juhid lihtsalt oma tiimiga mööda
maailma ringi. Rändamine on vanem kui töö ja
sõjad. Kui intellekti tekitatud küsimustele ei saa
ammendavalt vastata intellekti kaudu, siis tuleb
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TAGASITULEKU ÕPETUS
1. Ainus terve koht minu kehas on pea ja see on
ka ainus, mis on oluline.
2. Ma olen enda üle tõeliselt uhke.
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