
 
 



 
Jack`ile, kes õpetas mind nägema varjatut... 

 

 

 

 

 

 

© 2014 Ülli Kukumägi 

 

ISBN 978-9949-38-192-0 

 

Toimetaja Margit Raias 

 

Kujundaja Scarlett Rugers  

 

Kaanefoto Raimond Kaljulaid 

 

Esmaväljaanne 2014 Eestis 

 

Välja andnud Bodylanguageacademy OÜ 

 

www. bodylanguageacademy. ee 

 

Kõik õigused kaitstud. Ühtegi osa sellest raamatust ei tohi paljundada, 

kopeerida, salvestada või üle kanda mitte mingil viisil – ei graafiliselt, 

elektrooniliselt ega mehaaniliselt, kaasa arvatud valguskoopiate 

valmistamine, informatsiooni salvestamine või taasesitamine – ilma autori 

kirjaliku loata, välja arvatud seadusega lubatud juhtudel. Kui soovite jagada 

seda raamatut teise isikuga, siis palume osta neile eraldi koopiad. Täname 

respekteerimast autori tööd. 

Käesolevas raamatus on esitatud kehakeele võimalikult objektiivne 

interpretatsioon. Interpreteeritavad näited ja piltidel esitatud isikute kehakeele 

analüüs erinevates kontekstides ei oma poliitilist ega religioosset eesmärki, 

vaid on akadeemilise ja praktilise suunitlusega, toetamaks inimestevahelise 

mitteverbaalse kommunikatsiooni paremat mõistmist. 
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       Ma usun pühakute lahkusesse ning sellesse,  

et igaühe jaoks on kusagil keegi... 
 
 

 

Milleks ja kellele see raamat kirjutatud on... 
 

Me kõik soovime inimlikku lähedust. Elada harmoonias suurepärase partneri ja 

sõbraga, armastada ja olla armastatud selle „ühe ja ainsa“ poolt. 

   Ometi tõdeme sageli, kuidas taevalik armastus muutub maapealseks 

põrguks ning inimesest, kelle eest olime valmis ohvreid tooma, saab meie 

suurim vaenlane. Hävitaja, kes kahandab meie enesehinnangut, rebib 

tükkideks meie unistused, reedab meie intiimseimaid saladusi ja sooritab meie 

vastu uskumatult julmi tegusid. 

   Lähedased määravad, kes me oleme, kelleks saada võime ja mida 

saavutada suudame. Nende võimuses on tõsta meid taevasse või paisata 

põrmu. 

    Inimsuhted on üks keerukamaid valdkondi kõigi jaoks. Olles tegelenud pikka 

aega lähisuhetes „rataste vahele“ jäänud patsientide nõustamisega, tõden 

sageli, kui kehvasti oskavad igati haritud ja intelligentsed inimesed 

adekvaatselt tõlgendada vastaspoole käitumist. Kui kitsapiiriliselt 

interpreteeritakse kuuldud sõnu - adumata, mida tegelikult öeldi, kui valesti 

käitutakse konfliktsituatsioonides ning kui halvasti tõlgendatakse kehakeelt. 

Sellel kõigel on aga meie elus pöördumatud tagajärjed – purunenud suhted, 

lagunenud perekonnad, vanemateta lapsed. Elu üksikuna võib tunduda 

roosiline vaid kõrvaltvaatajate jaoks. Enamus meist valiks kooselu armastatud 

inimesega.  

   Inimese jaoks on elutähtsaim ja keeruliseim ülesanne leida endale paariline – 

elukaaslane –, kellega jagada õnnelikke hetki ja kellele toetuda raskustes. 

   Üks suhetes ebaõnnestumise põhjustest on eeldus, et ka teised inimesed 

mõtlevad, tunnevad, mõistavad, arvavad, usuvad, tajuvad jne. nagu meie.  

   Me kipume unustama, et kõigil meil on erinev „taustsüsteem“, mis tuleneb 

meie erinevast kasvukeskonnast ning minevikukogemusest.  

   Teist suhtes ebaõnnestumise põhjust võiks kutsuda n-ö. „meeleheite“ 

faktoriks ehk teisisõnu, kui väga me kedagi enda ellu vajame ning mida 

seetõttu oleme võimelised potentsiaalses partneris ette kujutama, sulgedes 

silmad reaalsuse ees ning nägemata inimest sellisena nagu ta tegelikult on. 

   Kolmandaks komistuskiviks on meie kogemus möödunust – eelnenud suhted 

ja nende mõju olemasolevale. See faktor on sageli raskeim komistuskivi igale 

paarile, kellel seljataga lahkuminekud eelmistest elukaaslastest ning 

negatiivsed emotsionaalsed mälestused purunenud kooseludest. 



   Lisaks kummitab meid enda vanemate – ema ja isa – „pärandatud 

ettekujutus“ kooselust ning ka vanemate hinnang meie valikule mängib oma 

osa – mil määral nad aktsepteerivad ja kuidas hindavad meie elukaaslase 

sobivust meie jaoks. Rääkimata vanemate kujundatud peremudeli mõjust, mis 

kahtlemata varjutab ka meie arusaamu armastusest ja abielust. 

   Kuidas kindlaks teha, et „õige ja ainus“ on ikka „taevalik armastus“ ning ei 

osutu aja jooksul „põrgulikuks nuhtluseks“? Selles on meile abiks vastaspoole 

kehakeele lugemise ning teise isiku käitumise  adekvaatne tõlgendamine. 

   Kehakeel on „võti“ meie varjatud suhtumiste ja tunnete mõistmisel. Inimene 

reageerib murdosa sekundi vältel ümbritsevatele välisimpussidele ning kas 

tahame või mitte, „lekitavad“ meie kehad reageerides ka tundeid, mida 

soovime varjata.  

   See, mida tunneme, määrab meie suhtumise, suhtumised aga omakorda 

mõjutavad meie teadlikku ja alateadlikku käitumist.  

   Osates lugeda kehakeelt, avaneb meie ees kõik, mida inimene tunneb. 

Hoiatan ette, et tõde võib teinekord šokeerida.  

   Kui sõnad väjendavad, millest inimene mõtleb, siis kehakeelt „kuulates“ 

tuvastame, mida ta tunneb ning ka seda, mida ta varjata püüab. 

   Kuid ei tohi unustada, et kehakeelt peab analüüsima kontekstist lähtuvalt, 

arvestades, et keha väljendab hetkel tuntavaid emotsioone. Analüüsi 

tegemisel peame arvestama signaalide kogumikuga, tegemata otsuseid 

üksikute väljenduste põhjal. Eirates konteksti ja kehakeele erinevate signaalide 

kogumike kokkukuuluvust, saates suure tõenäosusega vale lõpptulemuse. 

Seega – arvestage signaalide kogumikku ja nende sobivust konteksti. 

 

   Usaldades enda vaistu ja adekvaatselt tuvastades, missuguse tunde 

vastaspool meis tekitab, eksime enda valikutes vähem ning leiame suurema 

tõenäosusega selle õige „ühe ja ainsa“, keda armastada ja kelle poolt olla 

armastatud terve elu. 

 

 

 

Millest kõneleb kehakeel... 
 

Inimeste tunnete lugemine ei ole maagiline kunsttükk, vaid teadus. Õppides 

tajuma mitteverbaalseid signaale ning osates analüüsida kehakeelt lähtuvalt 

kontekstist, tuvastame nii isiku käitumise psühholoogilised põhjused kui 

varjatud suhtumised, ning võime enam kui 90% tõenäosusega ette aimata 

tema potentsiaalse käitumise lähitulevikus.  

 

    Loodus on meid varustanud empaatiavõimega, mis aitab meil intuitiivselt 

tajuda teistega toimuvat. Kahjuks usaldab enamust meist end liialt vähe ning 



pigem kaldub uskuma seda, mida eeldab vastaspoolelt, „sulgedes silmad“ 

reaalsuse ees. 

   Emotsioonid, nagu hirm, viha, õnnetunne, põlgus, kurbus jne. tekivad ajus. 

Aju kontrollib, kuidas tundeid kõne, kehakeele ja näoilmete abil edastatakse. 

Inimese hääletoon, rüht, kehaasend ning näoilmed on aju keerulise 

infoedastuse tulemus. 

 

   Suhtlemises eksisteerib neli peamist märgisüsteemi, mida töödeldakse meie 

ajus. Kõnet ja häälemärke töödeldakse kuulmise kaudu, näol ja kehakeeles 

väljanduvat silmade abil. Kuigi info töötlemiseks kasutame aju erinevaid 

piirkondi, väljastab mõistus meile kokkuvõtva hinnangu, missuguste tunnetega 

me infole reageerime ehk siis teisisõnu, mida meie keha tunneb.  

 

   Hääle kõla teavitab meid, kas inimene on kalk, rõõmus, elutu, tõsine, 

närviline, murelik, vihane jne. Kõnelemise tempo räägib meile, on ta on 

ärritunud, ärevil, rahulik, kindel, ebakindel jne. Madalad hääled mõjuvad 

meile usaldusväärselt, kriiskavalt kõrged toonid tekitavad soovi lahkuda. 

   Nii näoilmeid kui ka hääle väljenduslikkust kontrollivad meie ajus asuvad 

kraniaalnärvid. Seega, isegi kui püüame enda tundeid varjata, „lekivad“ 

need alati välja. 

 

   Sõnad, mida kasutame, kõnelevad meie mõtetest, probleemidest, soovidest 

jne. Õppides õigesti kuulama, saame infot vastaspoole mõtetes toimuvast. On 

ta sõnad siirad või hoopis kahemõttelised, kas jäetakse ära „tegija“ isik, kas 

räägitakse meie- või minavormis? Miks mõnda sõna korratakse või miks 

lauselõpud „alla neelatakse“ jne. Nii see, millest räägitakse, kui ka see, kuidas 

räägitakse, lekitab infot mõtete kohta. 

   Kehakeel ja näoilmed peegeldavad seisundeid, tundeid, suhtumisi ning ka 

seda, missuguse isikuga on tegu. On ta üleolev teiste suhtes, sportlik, haige, 

hirmul, ohtlik, sõbralik, murelik vms.  

   Kõigepealt reageerivad meie alateadvus ja keha, seejärel lähtuvalt 

suhtumisest, hakkame teadlikult mõtlema ja tegutsema.  

 

   Esimese asjana võõraga esmakordselt kohtudes tasub endalt küsida: 

missuguse tunde ta minus tekitab? Meie intuitsioon teavitab meid 

potensiaalsest ohust ja me tajume, et midagi on korrast ära.  

   Tundes kehakeelt ja osates õigesti tõlgendada mitteverbaalset käitumist, 

saame keskenduda küsimusele – miks võõras meis sellise tunde tekitas ning 

miks ta selliselt käitub?  

   Niimoodi ennetame paljusid probleeme elus – nii emotsionaalseid kui 

materiaalseid ning suudame ka vältida meile ohtlikke isikuid.  

 



   Kokkuvõtvalt võiks öelda: see, mis toimub meie teadvuses ja alateadvuses, 

peegeldub meie kehas ning vastupidi, see mida tunneme enda kehaga, 

mõjutab, millest mõtleme. Kõik mida tunneme on „läbinähtav“ ja tuvastatav. 

 

 

 

Mida tähendab armastada... 
 

Armastus on üks primaarsem ja tundeküllasem inimeseks olemise vorm ja 

eksistentsi põhivajadus. 

   Armastus äratab meis loovuse, innustab meid tegutsema ja sooritama 

tegusid, mis näisid võimatuna, avades meis perspektiive, millest meil aimugi 

polnud. 

   Armudes toimuvad meie kehas neurokeemilised reaktsioonid ning meid 

valdavad tugevad tunded ja me kogeme kõige võimsamaid seisundeid.  

   Armumine muudab kõikidest psühholoogilistest seisunditest kõige 

aktiivsemalt meie käitumist.  

   Kuid mis ikkagi on armastus – on see „eksisteeriv“ reaalsus või pelgalt 

ettekujutus? Kumba me armastame – enda pette-ettekujutust Temast või 

Teda sellisena, nagu Ta tegelikult on? 

 

   Bioloogilisest seisukohast on armastus vägagi reaalselt eksisteeriv 

füsioloogiline protsess. Dopamiin ja serotoniin, mis vallanduvad meie kehas, 

tekitavad meis tõeliselt tugevaid reaktsioone, mõjutades nii meie aju kui ka 

kogu ülejäänud organismi. 

   Psühholoogiliselt on armumine meie jaoks ülitugevat sõltuvust tekitav 

seisund, mille üle meil puudub kontroll. Kuigi me ei oska öelda täpselt, mis on 

armastus, siis teame kindlalt üht - millal see algab. Armastus algab meie 

sünniga. 

 

   Elu esimene ja fundamentaalseim armastuse kogemus leiab aset ema ja 

lapse vahel. Ema puudutab, kallistab, suudleb ja õrnutseb muul moel lapsega 

sünnihetkest alates. Ta räägib temaga pehmel, rahulikul, meloodilisel häälel, 

kasutades „beebikeelt“.  

   Ema ja laps vaatavad teineteist vaimustusega, matkivad teineteise 

näoilmeid ja sünkroniseerivad liigutusi, tekitades teineteisega nii füüsilisel kui ka 

vaimsel tasandil tugeva seotuse. 

   Ema ja lapse suhtes kasutatav en face-pilk on oma olemuselt samasugune 

nagu pilk, mida kasutame hiljem, intiimses suhtes meile armsa inimesega. 

   Lapselik mänglev-vallatu käitumine, süles istumine, kaisutamine, ninade 

vastastikku hõõrumine, teineteise silitamine ja teised analoogsed tegevused – 

kõik need pärinevad lapseeast ning me kanname need täiskasvanuna üle 

enda intiimsesse suhtlemisse partneriga. Kui beebid saavad suureks, 



väljendavad nad oma armastust ja kiindumust just samal moel, nagu kogesid 

enda emaga lapsepõlves. 

 

    

 

   Mida tähendab kedagi tõeliselt armastada ning miks me vajame enda ellu 

armastust? Mida tähendab „Teda armastada“?  

   Kedagi armastades soovime Teda tunda ja Temast hoolida, Tema eest 

vastutada, Teda austada, Tema väärtusi hinnata, Tema puudusi 

aktsepteerida, Temaga koos areneda. Päris palju vabal tahtel võetud 

kohustusi ja pühendumust, kas pole? 

   Miks universum on kinkinud meile oskuse armastada ja võime kogeda, et 

oleme armastatud? Põhjuseid on mitmeid. Esmajärjekorras on kahtlemata 

ellujäämisvajadus ning järglaste saamine. Kindlasti vajame partnereid 

suhtlemiseks-sotsialiseerumiseks ning enda eksistentsi kinnitamiseks. Usun, et 

sama palju kui on indiviide, leidub erinevaid „põhjusi“ kellegi armastamiseks. 

Oleme ju kõik erinevad, igaüks erineva elukogemuse ja vajadustega. 

 

   Hea on teada, et vaid 2–3% dateinguportaalides partnerid otsivatest 

inimestest jahivad üheöösuhet, enamik meist otsib partnerit kogu eluks. 

   Kahtlemata pole meist keegi kaitstud petturite eest, seda enam, et 

kaasatud on meie tunded. Armudes ja armastades oleme kergemalt kui 

muidu haavatavad nii emotsionaalselt kui materiaalselt. Kuidas tuvastada 

petturlust ja vältida krahhe suhetes, sellest juba pikemalt järgmises raamatus, 



kus teemaks signaalid valetamisest ning vaatluse all sotsiopaadi 

käitumismustrid. 

 

 

 

Miks me armume... 
 

Mis põhjustab armumist? Läheduse, ligiduse ja intiimsuse vajadus, soov 

kogeda seda imelist seisundit, mis meis tekib omavahelisest vastastikusest 

mõjust armastatuga. Liblikad kõhus lendlemas, kergus kehas, ootusärevus, mis 

valdab meid oodates armastatuga kohtumist. Mida enam armunud 

omavahel suhtlevad, seda enam muutub suhe sõltuvuseks teineteisest.  

   Ajuteadlased väidavad, et inimese peast käib ööpäeva jooksul läbi ligi 

50 000 erinevat mõtet, millest vaid ca 2500 suudame teadlikult tuvastada.  

   Olles armunud, oleme n-ö kõige teadlikumad enda mõtetest. Miks? Kuna 

kõik meie mõtted keerlevad pidevalt meie armumise „põhjuse“ – Tema 

isikuga seonduva ümber. Meenutame, kuidas ta meid vaatas, mida ta sõnas, 

kuidas ta käitus, kuidas ta meid puudutas, jne. Imetlusväärne, kas pole?  

   Iga mõte suurendab meie sõltuvust Temast ning tundetulvast, mis Tema tõttu 

meis vallandub. 

   Armastuse „sümptomid“ on analoogsed erinevate psühhiaatriliste haiguste 

puhul esinevate sümptomitega, nagu näiteks: 

 Maania, mille puhul esineb kõrgendatud elevus, madalam 

enesehinnang ning kaasneb soov anda, kinkida, pühenduda. 

 Depressiooniga kaasnevad sümptomid, nagu näiteks unetus, 

sagenenud kurbusehood, raskused kontsentreerumisel, isutus. 

 Analoogselt sõltusvushäiretega kaasnevad sundmõtted (mis pidevalt 

keerlevad Tema isiku ümber), kontrollimisvajadus (ega Ta ometi pole 

mulle helistanud või sõnumit saatnud) ning hügieeniga seotud rituaalid 

(kas olen piisavalt puhas ja näen hea välja Tema jaoks). 

 

   Taevalik nauding, maniakaalne sõltuvus, kannatus ja õnn – seda kõike 

pakub meile vaid armastus. Oleks ju lausa rumal loobuda soovist armastada 

ja olla armastatud? 

 

 

 

Potensiaalse partneri otsinguil... 
 

Sageli arvatakse ekslikult, et mehed on need, kes valivad partneri. Reaalsus 

on teistsugune. Nii nagu loomariigis edastab paaritumissignaale emane isend 



ning isane reageerib neile, toimub see ka inimeste puhul. 90% kõikidest 

signaalidest partneri otsinguil väljastab naine. 

   Loodus on meid varustanud suurepärase tähelepanuvõimega märgata igat 

vastassoo esindajat, hoolimata, kas seda teadlikult soovime või mitte.  

   Kui vastassoo esindaja siseneb ruumi, märkavad seda kõik, nii mehed kui 

naised. Meie pilgud libisevad kiirelt „skännides“ üle võõra, andes hinnangu 

sisenejale.  

   Meeste pilgud liiguvad pisut aeglasemalt kui naistel ning seetõttu jäävad 

mehed artraktiivset naist silmitsedes kergemini „vahele“. Naised sooritavad 

omapoolse ülevaatuse kiiremini ja märksa varjatumalt. 

   Kui mehed on orienteeritud esmakohtumisel naise välimusele, siis naised 

hindavad esmajärjekorras uut meest kohates tema potentsiaalset võimelisust 

hoolitseda tulevaste järglaste eest. Seega on naistele pigem oluline mehe 

positsioon, jõukus ja võim. Kuid pidagem meeles: „Erandid kinnitavad reeglit“. 

   Riietusega edastame infot soolise kuuluvuse, materiaalse kindlustatuse, 

seisuse, klubilise kuuluvuse, maailmavaate jne kohta. Rõivad räägivad meist 

ka seda, kuidas me endasse suhtume või kuidas on lood meie hügieeniga. 

 

   Katses, kus paluti naistel hinnata tundmatut meest kui võimalikku 

potentsiaalset kohtingupartnerit, selgus, et kui mees kandis odavaid 

argirõivaid ning jättis mulje madala sissetulekuga mehest, hindasid naised 

teda kümne punkti süsteemis kahe kuni nelja punkti vääriliseks ning polnud 

eriti huvitatud temaga kohtingule minemast. Kui sama mees rõivastus 

elegantsesse ülikonda, tõusis naiste soov mehega kohtuda seitsme kuni 

üheksa punktini. Seega tuleb tõdeda, et naised eelistavad mehi, kellel näib 

olevat enam materiaalseid võimalusi, võimu ja positsiooni hoolitsemaks 

võimalike tulevaste järglaste eest. 

   Meeste kehakuju hindamisel meeldis naistele enim meeste kiilukujuline 

kehaehitus. Kiilukujulist keha käsitleti märgina vitaalsusest ning võimekusest 

ohu korral kaitset pakkuda.  

   Naiste välimuse hindamisel eelistasid mehed keha proportsioone ja seksikust, 

kuid rõhuasetused erinevate kehaosade suurustele varieerusid. Ühes on 

erinevate uurimuste tulemused samad – naise puusade ja talje ümbermõõdu 

suhtarv peaks olema väiksem, st jagades talje ümbermõõdu puusa 

ümbermõõduga peaks tulem jääma alla ühe.  

 

   Riietus on osa sõnatutest signaalidest, mis mõjutab meie nägemismeeli. 

Erksad, kirevad ja kontrastsed rõivad püüavad meie tähelepanu enam kui 

tagasihoidlikes toonides kehakatted.  Meie nägemismeel tajub värvikirevaid 

toone põnevamana ja kutsuvamana.  

   Uuringud on näidanud, et naised, kes kannavad punast tooni rõivaid, on 

potensiaalse seksuaalpartneri otsinguil.  

   Ka meestele tundus naine „punases“ atraktiivsem ning enam seksist 

huvitatud võrreldes teistsugustesse  toonidesse rõivastunud naistega.  



   Kahtlemata oleks vale väita, et kõik naised, kes punases ringi kõnnivad, vaid 

„meestejahil“ oleksid. Õigem oleks tõdeda, et punast tooni rõivaid eelistavad 

julgemad, tähelepanu ihkavad, tegusad naised.  

   Kuid punase värvi kui kogu värvigammast enim tähelepanu köitva tooni  

kirglikus alatoonis ei kahtle ilmselt keegi. Punane torkab silma ja eristub massist. 

 

   Pildil näeme tuntud moeloojat ja lauljannat Victoria Beckhami New Yorgi 

tänaval autosse suundumas. Suurepärase figuuriga proua Beckham kannab 

naiseliku lõikega punast kleiti. Komplekti täiendavad kõrgekontsalised 

klassikalised kingad muudavad naise välimuse kadestamisväärselt 

pilkupüüdvaks ja ajatult elegatseks iga mööduja jaoks. Kleidi ülaosa liibuv joon 

joonistab välja naiseliku kehakuju, paljastatud käsivarred muudavad ta 

kaitsetult ahvatlevaks. Victoria kohendab vasaku käega päikseprille – seda 

liigutust teeme kõik, kui prillid ninalt ära vajuvad. Kuid samamoodi 

kohendame enda prille, ehteid, käekella, särgikäiseid, vööd jne. kui tunneme 

end ebakindlalt. Victoria õlad on veidi ülespoole kerkinud ja kokku tõmmatud 

ning tema lõug alla suunatud. Selline kehahoid viitab ebakindlusele.  



    

 



Päikeseprille kasutame kaitseks päikese eest, ning kasutame neid 

aksessuaaridena, mis lisavad meie välimusele atraktiivsust ja salapära. Kuid 

päikseprille kanname ka, et varjata enda silmi ja näoosa võõraste pilkude 

eest. 

   Tuntud inimesed viibivad pidevalt üldsuse tähelepanu all ning nende eraelu  

vastu tuntakse kõrgendatud huvi. Aja jooksul muutub selline „jälitamine“ 

äärmiselt kurnavaks ning tüütuks. Enamus staare sooviks enam privaatsust, 

ning pressi respekti eraelu suhtes. Soov „jääda tundmatuks“ on üks põhjustest, 

miks sageli näeme staare varjuvat kaitsvate tumedate prillide taha.  

   Teistsugune on olukord, kui märkate tuttavat vihmase ilmaga päikeseprille 

kandmas. Sel juhul võite olla enam kui kindel – tal on midagi varjata. Olgu 

põhjus siis siniseks löödud silmas, häbitundes või muus, mida ta ei taha 

näidata. 

 

   Naiste seelikute pikkus varieerub moega, muutub vanusega, on mõjutatud 

ühiskondlikest normidest, religioossetest tõekspidamisest ja muust.  

 

 

     Katsetes, mis viidi läbi erinevates ööklubides tuvastati, et naised, kellel oli 

ovulatsiooniperiood, kandsid lühemaid seelikuid ning paljastasid enam 

käsivarsi, dekolteed ning demonstreerisid ahvatlevalt enda selja- ja õlaosa. 

Sellist käitumist võiks sõnastada otseseks kutseks “Võta mind!“.  

 

   Teises katses paluti erinevatel meestel valida välimuselt samasuguste 

naisenägude vahel ning otsustada, kumb pildil olevatest naistest, tundub 

atraktiivsem. Kõikidel piltidel olevad naised, olid identsed kaksikutest õed. Ühel 

pildil olevatest õdedest oli ovulatsiooniperiood kuid teisel mitte. Kõik katses 



osalenud mehed, pidasid naist, kellel oli parasjagu ovulatsiooniperiood, 

atraktiivsemaks, omamata nimetatud faktist eelnevat informatsiooni. 

   Missugune oli erinevus pildil olevate naiste nägudes? Kui naistel on 

ovulatsiooniperiood, muutub nende nahk roosakamaks, huuled säravamaks 

ning silmad sädelevamaks, muutes nii naise atraktiivsemaks meeste jaoks. 

   Kõnealuse katse läbiviimisel „abistasid“ mehi kaks laboranti, kes olid samuti 

identsed kaksikutest-õed. Ühel õdedest oli ovulatsiooniperiood, teisel mitte.  

   Ilmnes, et meeste südamelöökide arv ja higistamine suurenes märgatavalt, 

kui neid juhendas õde, kellel oli ovulatsiooniperiood. Samas teise õe 

juuresolekul, ei ilmnenud meeste organismis mingeid märke ärevusest. 

   Loodus on meid loonud paljunema ja oleme me sellest teadlikud või mitte, 

meie organismid reageerivad. 

 

   Kokkuvõtvalt võiks lisada, et peame alati arvestama ühiskondlik-ajaloolisi 

tegureid, mis mõjutavad mehe-naise rolle suhetes. 

   Iga suhe on erinev ning ka erinevatel eluperioodidel muutuvad meie 

eelistused nii partneri isikuomaduste kui välimusele omistatavate kriteeriumite 

kohta üsna palju. 

 

 

 

Kui pilgud kohtuvad... 
 

90% meid ümbritsevast maailmast võtame vastu visuaalselt. Pilkkontakti võib 

nimetatada „loaks“ suhelda. Meil on raske suhelda inimesega, kes hoidub 

meile otsa vaatamast või kelle pilk vilades ringi käib. Tavaliselt on silmside 

vältimine märk ebakindlusest, olgu see põhjustatud häbelikkusest, vajadusest 

midagi varjata, häbitundest, hirmust või muudest teguritest, mis hetkel 

erinevatel põhjustel meid segavad.  

    Omavahelises suhtluses hoiame pilkkontakti 30–70% vestluse ajast. 

Tavapäraselt liigub kõneleja pilk rohkem ringi ja kuulaja jälgib kõnelejat. 

Kõneleja kontrollib aeg-ajalt enda pilku kuulaja silmadele fikseerides, kas 

kuulaja teda mõistab ja jälgib  

   Vesteldes liigub meie pilk peamiselt kaaslase silmade ja suu piirkondade 

vahel. Vaadates hetkeks vestluskaaslasele ühte silma, liigub meie pilk seejärel 

ellipsikujuliselt üle tema näo, silmade ja suu piirkonna vahelisel alal, seejärel 

taas peatudes kaaslase samal või tema teisel silmal. Tavaliselt ei peatu meie 

pilk pikemalt ühelgi näo osal.  

   Mida atraktiivsem vestluskaaslane meile tundub, seda kauem pilkkontakti 

hoiame ning tema silmadel peatume. 

   Esmakohtumisel meeldiva vastassoo esindajaga toimub alguses  pilkude n-ö 

ristamine. Võime näha, kuidas naise pilk korduvalt siksakiliselt üle mehe 

vaatevälja liigub, peatumata mehe silmil. Selline edasi-tagasi liikumine 

tõmbab tähelepanu ja äratab mehes uudishimu. Seejärel liiguvad mehe 



silmad analoogse liikumistrajektooriga üle naise vaatevälja ning pilgud 

kohtuvad „juhuslikult“. Pilkude ristumisel saavutatud pilkkontakt saab loaks 

alustada suhtlemist..  

      Tasub teada, et pilkkontakti vältimine ei pruugi alati tähendada 

huvipuudust, vaid kaasneb ka häbelikkusega. Meie enesehinnang ning ka 

see, kui kättesaamatuna tundub meie jaoks ihaldatav objekt, mängib oma 

osa. 

   Uuringud näitavad, et ligi 50% täiskasvanutest, sõltumata soost, on häbelikud 

ning võivad seetõttu võõraga silmsidet peljata. Tavaliselt kaasneb 

häbelikkusega üldisem liigutuste vähenemine, pea langetamine, huulde 

hammustamine, pilgu maha löömine või eemale suunamine koos ärevust 

maandavate asendustegevuste ja -liigutuste lisandumisega. Häbelikkusega 

võib kaasneda ka ebanormaalne higistamine ja hääletooni vaiksemaks 

muutumine.  

 

 

   Suhte algfaasis võime näha, kuidas üksteisest huvitatud inimesed, 

tavapärasest enam avatud silmadega, kehad kaldumas teineteise suunas, 

otsekui hüpnotiseeritult teineteist jälgivad. 



   Peab tõdema, et suhte algfaasis ei pruugi me tähelegi panna seda, millest 

konkreetselt vastaspool kõneleb, vaid oleme orienteeritud pigem armunud 

seisundi kogemisele ning vastaspoole hoomamisele.  

   Mida pikemalt me vastaspoolega silmsidet hoiame, seda enam teda 

vastastikuse meeldivuse puhul enda külge tõmbame.  

   Silmade suurenemine kaasneb meile meeldiva inimese lähedusega ning 

toimub automaatselt. Meie kesknärvisüsteem on erutatud ning see põhjustab 

silmalaugude lihaste ning ülemise ja alumise laukõhra iseeneseslikku liikumist, 

mis laiendab silmaavasid. 

   Koos silmade suurenemisega tõusevad automaatselt ka meie kulmud.  

   Meie pupillid laienevad ja silmadesse tekib sädelev pilk. Olete kuulnud ütlust 

„Ta paneb su silmad särama ja hinge laulma!“. Silmades väljendub enim 

kõigest, mida me tunneme, mõtleme, kogeme. 

   Pupillide laienemine, mis toimub automaatselt, kui näeme meile meeldivaid 

inimesi, suurendab ka meie endi veetlevust. 

   Uuringus, kus paluti meestel hinnata erinevatest naistest tehtud fotosid, 

selgus, et kõigile meestele meeldisid eranditult suurenenud pupillidega 

naistenäod. Just seetõttu on kasutatud pupillide suurendamiseks läbi sajandite 

belladonnat. Sõnad „Bella donna“ tähendavad itaalia keeles „kaunist naist“. 

   Huvitav on fakt, et meie pupillide laienemine, tekitab ka vastaspoole 

pupillide laienemise. Miks see niimoodi toimub, sellele ei osata täpselt vastata. 

Meie alateadvus justkui „korjaks“ üles teise inimese pupillide laienemise ning 

automaatselt vastame samaga. Tekib hämmastav olukord – tundes tõmmet 

kellegi suhtes, tekitame temas huvi enda vastu. 

 

   Erutusseisundis kasvab silmapilgutuste arv. Kui keegi meile hetkeks silma 

vaatab, siis kiiresti silmi pilgutab ning seejärel pilgu eemale suunab, võime olla 

kindlad, et meeldime talle.  

   Kiire silmapilgutus, mida võime kutsuda ka ripsmeväreluseks, informeerib 

meid erutuse tõusust.  

   Ripsmete „volksutamine“, mida märkame kergemalt naiste kehakeeles, on 

signaaliks flirdist nii naiste kui ka meeste puhul. Naiste käitumises on see 

lihtsamalt tuvastatav tänu kosmeetikale. Ripsmepikendused ja ripsmetušš 

aitavad kunstlikult tõsta silmade atraktiivsust ning väljenduslikkust. 

   Ärevustunne ergutab meie ajutüve retikulaarset aktiveerivat süsteemi, mida 

ei ole võimalik teadlikult kontrollida. See omakorda mõjutab meie keskaju, mis 

hakkab nägemiskeskustesse vallandama ergutavat kemikaali – dopamiini. 

Need mõtlemisele allumatud keskused kontrollivad silmapilgutusrefleksi 

alateadlikult ning me ei saa seda kuidagi vältida. 

 

   Et meie silmad „sädelema“ hakkaksid, peab meie naeratus olema siiras. Siira 

naeratusega kaasneb alati silmade osaline sulgumine. Silmalaud vajuvad 

kergelt allapoole ning silmade alla tekivad tänu põsesarnade kerkimisele, mis 

kaasneb suunurkade ülespoole liikumisega, padjakesed. Lisaks peavad olema 

lõdvestunud ka otsaesise lihased. 



    Siira naeratusega ei paljastu alumised hambad. Naeratus tekib ja kaob 

aeglaselt sõltumata kas naeratame laiemalt või vaevumärgatavalt. Selline 

erinevate näolihasgruppide koostöö on võimalik vaid juhul, kui tunneme 

tõeliset rõõmu. Just seetõttu on siirast naeratust praktiliselt võimatu teeselda 

ning isegi omamata teadmisi kehakeelest, tajume intuitiivselt kas naerataja on 

siiras või mitte.  

 

   Kui tavapärase sotsiaalse suhtlemise kontekstis liiguvad meie pilgud suu- ja 

silmapiirkonna vahel, siis atraktiivsuse ja seksuaalse külgetõmbe puhul peatub 

meie pilk sagedasti ka kaaslase kehal. 

   Naiste rindadest „mööda vaatamine“ on enamiku meeste jaoks raske 

ülesanne ning mida veetlevam naine mehe jaoks on, seda enam võime näha 

mehe pilku rinnapiirkonda suundumas. 

   Katses, mis viidi läbi kaubanduskeskuses, jälgiti meeste pilkude liikumist, kui 

neid peatas rinnakas, veetlev naine. Naine oli rõivastatud punasesse, avara 

dekolteega kleiti, ning ta kõnetas mööduvaid mehi, küsides juhatust 

supermarketi erinevatesse osakondadesse. Selgus, et eranditult kõik filmitud 

mehed, heitsid vähem kui nelja sekundi jooksul varjatult või varjamata kiire 

pilgu naise rindadele. Sama kehtis ka naise istmikule saadetud pilgu puhul – 

niipea, kui naine neile selja keeras, libises meeste pilk tema istmikule. 

   Nähes meest vestlemas talle meeldiva rinnaka seksika naisega, võime näha, 

kuidas mehe käelabad, jäljendades rindade ümarust, rinnakujulise vormi 

võtavad. 

 

   Fotol on jäädvustatud muusik-laulja Usher flirtimas seksika daamiga ööklubis. 

Mõlema, nii Usheri kui naise kehad on pöördunud teineteise suunas ja  pead 

on kallutatud üksteise poole, mis on märk külgetõmbest. Nad seisavad 

lähestikku, teineteise intiimses tsoonis, kuhu laseme siseneda ainult meile 

ohutute ning atraktiivstena tunduvatel võõrastel. Nende kehad puutuvad 

kokku. Naise näol on siiras naeratus. Ta otsmiku- ja näolihased on lõdvestud, 

põsesarnad tõusnud, silmalaugude välisnurk alla vajunud. Huuled paokil, 

julgustab ta meest lähenema.  

   Paokil suu on signaaliks, et meie vestluskaaslane soovib, et juttu jätkaksime.  

   Usheri pilk on suunatud alla, naise rinnapiirkonnale. Kõikide mitteverbaalsete 

märkide järgi võime arvata, et tol õhtul „jätkus neil juttu pikemalt“. 



 

 

   Naiste istmikuosa on teine piirkond, mis köidab meeste pilku, olgu istmik siis 

suurema- või väiksemamõõduline. Kõik, mis liigub tõmbab meie tähelepanu 

ning iga naine teab, kuidas võrgutavalt liikudes, istmikku nõksutades, meeste 

pilke püüda. Kui kassilik-vetruvale-seksikale kõnnakule lisanduvad liibuvad, 

naiselikke kumerusi rõhutavad rõivad, on pilt „kutsuvast sireenist“ täiuslik. 

   Mulle meeldib ütlus: „Mida näeme, võib-olla ahvatlev. Kuid,  mida aimata 

võime, annab vaba voli fantaasiale ning tõmbab meid enam.“ Ehk teisisõnu, 

võistluses „paljastatud reaalsus“ versus „varjatud ahvatlus“ jääb peale 

viimane. 

 



 

 

    Fotograaf on jäädvustanud armsa poisikese huvitatult silmitsemas midagi 

põnevat. Kuidas teile tundub, mis kolmest võimalikust objektist köidab poisi 

tähelepanu? On ta keskendunud kingikotile, kleidi triipude värvigammale või 

hoopis muule?  

 

   Juba imikud eelistavd meeldivate näojoontega inimesi ning uurimused 

näitavad, et kui meile tundub inimene sümpaatne, eeldame temast paremat 

kui ebasümpaatsena näiva isiku puhul. Arvame alateadlikult, et tegemist on 

sõbralikuma, ohutuma, intelligentsema, meeldivama, tegusama jne isikuga.  

   Nimetatud fakt on oluline meie jaoks, et me ei laseks end eksitada 

atraktiivsel välimusel. Paljud maailma julmimatest sarimõrtsukatest on just tänu 

enda pealtnäha sümpaatsele ja ohutuna tunduvale välimusele saanud 

sooritada kümneid verdtarretavaid tapatöid. 

 

   „Tuttav tundub turvaline“ on reegel, mida meenutage, kui võhivõõrast 

kohtama kutsute. 

   Esmakordsel tutvumisel võõraga teda endaga koheselt kohtama kutsudes 

saate 75–80%-lise tõenäosusega äraütleva vastuse. 



   Olles kohanud võõrast paaril korral „juhuslikult“, talle sõbralikult naeratanud 

ja tuttavlikkult noogutanud, kasvab tõenäosus, et isik teiega kohtama tuleb, 

märgatavalt.  

   Kahtlemata on oluline, kas „võõras“ on vaba ja teist huvitatud, kuid pelgalt 

fakt, et tundute talle tuttavana, aitab tal nõustuda teie ettepanekuga 

kergemalt. 

   Tundmatute võõristamine saab alguse varajases lapseeas, vanuses 5–9 

kuud. Kaasasündinud ettevaatlikus meile tundmatu suhtes, olgu siis tegu 

inimese, eseme või olukorraga, ning potentsiaalse ohu intuitiivne tunnetamine 

aitab meil ellu jääda ja vältida halvimat.  

   Võõra isiku lähedus aktiveerib meie mandeltuuma, aju temporaalsagarate 

esiosas asetsevat erutuskeskust ning tekitab meis ebamugavust. Just seetõttu 

tunneme end võõraste keskel häiritult, hirmununa, ebakindlalt ning meie keha 

reageerib kohe. Meie lõuaosa läheb pingesse, huuled tõmbuvad kokku, me 

hammustame huulde, langetame kulmusid. Kahjuks just sellise kehakeelega 

edastame tundmatule signaali „Hoia eemale!“. 

 

   „Suhtumine määrab suhtlemise käigu“, võiks soovitada siinkohal. Kui 

soovime näida sõbralikuna, võime teadlikult käitudes mõjuda sõbraliku ja 

ohutuna. Just seetõttu tulevad kasuks oskused teiste juures positiivset märgata 

ning siiralt naeratada. 

   Märgates meile meeldivat isikut, näiteks meist möödumas või ruumi 

sisenemas, kergitame hetkeks  kulmusid (lühiajaliselt kestvusega 1-2 sekundit, 

nagu siira üllatuse puhul) ning seejärjel naeratame.  

   Naeratuse teke on automaatne ning tingib vastaspoolelt samasuguse 

vastu- reaktsiooni – meile vastu naeratamise. Naeratades siiralt saavutame 

kergemalt meeldiva kontakti võõraga.  

   Naeratus tekitab nii isikus, kellele naeratame, kui ka meis endis suurepärase 

enesetunde, lisaks mõjume sõbraliku, usaldusväärse ja ohutuna.  Ning mis 

oleks veel parem teadmisest „Mulle naeratati, mind märgati“! 

 

   Sotsiaalses kontekstis kasutatavate naeratuste ampluaa on väga 

mitmekesine. Kehakeelt ja inimkäitumist aastakümneid uurinud professor Paul 

Ekmani kohaselt on inimkonna kasutauses kaheksateist erinevat liiki 

igapäevases suhtluses kasutatavat naertust. Siiras on neist vaid üks.  

 

   Kuidas tuvastada naeratuse siirust? Siira naeratuse puhul ei paljastu 

alumised hambad, siiras naeratus tekib ja kaob sujuvalt, siiras naeratus tekitab 

meis suurepärase lõõgastunud enesetunde. Meie pupillid laienevad, 

otsaesine on pingevaba, põsesarnad tõusevad vertikaalselt üles. Ülemised 

silmalaud vajuvad veidi alla ning lisaks tekivad meie silmade alla vaokesed.  

   Alumised hambaid võivad paljastuda vaid näiteks, kui fotograaf on 

jäädvustanud pildistatava näoilme, asetsedes ise kõrgemal kui modell või kui 

näiteks naerame pikalt ja südamest. Sel juhul on tegemist ikkagi siira 

naeratusega, sõltumata, et alumised hambad on paljastunud.  



   Naeratus võib olla siiras, kuid hambad ei paljastu, näiteks kui hoiame 

naeratust mingil põhjusel tagasi või surume alla. Sel juhul toetavad teised 

näomärgid ikkagi naeratuse siirust. 

   Tehniliselt on siira naeratuse teesklemine niivõrd keeruline protsess, et ka 

parim näitleja ei suuda sellega hakkama saada, tundmata väljenduse hetkel 

reaalselt siirast rõõmu. 

   Kui naerame siiralt, kogu hingest, teeme seda avatud suuga, me 

hingamislihastes toimuvad iseeneseslikud spasmid, ninasõõrmed laienevad, 

pea ja ülakeha liiguvad edasi-tagasi ning naer hõlmab kogu meie aju. 

    

   Naermine paneb meid tundma õnnelikuna ning tekitab meis ühtsustunnet. 

Koos naermine jääb meelde, tekitab heaolutunde ning seob meid. Mida 

rohkem koos naerame, seda lähedasemaks muutume. Füsioloogiliselt 

alandab naer lihastoonust ja mõjub kehale lõdvestavalt, parandades samal 

ajal meie enesetunnet, kuna vallanduvad endorfiinid – enkefaliin, dopamiin, 

noradrenaliin ja adrenaliin – tekitavad meis eufooriat. 

   Sotsiaalset naeru kasutame selleks, et tugevdada omavahelisi kaaslaslikke 

suhteid, leevendada pingeid rasketes situatsioonides jne. Paarissuhtes 

tugevndab koos naermine omavahelisi suhteid. 

    Kui mees naisest hoolib, siis vähemalt suhte algusfaasis teeb ta tavaliselt 

kõik, et naist naerma ajada. Mida rohkem rõõmu pakkuvaid hetki paar koos 

kogeb, seda pikem on nende suhe.  

   Teadmiseks - olge ettevaatlikud nendega, kes ei oska iseenda üle nalja 

heita!  

 

  Suvises kaadris on särav modell, Krõõt Laesson. Näeme teda istumas 

rabamaastiku laudteel ja naeratamas. Tema põsesarnad on veidi tõstetud, 

mis kaasneb suunurkade ülespoole liikumisega. Krõõda silmalaud on äärtest 

veidi langetatud. Kui vaatate tema otsaesist, siis puudub seal pinge. 

Näolihaste koostööna tekkinud padjakesed silmade all on märk siirast 

naeratusest. Ja kuigi me ei näe tema silmi lähedalt, tundub meile ometi, et 

need otsekui sädelevad   Naeratades on paljastunud vaid ülemised hambad. 

   Naerulohukesed põskedel lisavad naeratusele veetlust ja kui suurendame 

fotot, näeme silmanurkades kortsukesi, mis kaasnevad naeratusega. 

   Kõik loetletud märgid viitavad, et Krõõda naeratus on siiras ja ehe. 

Inimestena tajume seda detailsemalt analüüsimata ning me usaldame tema 

siirust. 

 





    

 

 

 

Missugune on flirtiv pilk... 
 

Esmakohtumisel potentsiaalsele partnerile saadetav flirtiv pilk on algusetapis 

kestvuselt lühike ja olemuselt põgus. Saadame selle otsekui silmanurgast või  

kulmude alt.  

 

   Naine kasutab tavaliselt põgusat, kelmika-väljakutsuva iseloomuga pilku, mis 

on kestvuselt lühike. Meeste pilgu kestvus on veidi pikem. 

   Intiimse pilguga kaasneb nii meestel kui ka naistel pea langetamine. Tänu 

sellele tunduvad meie silmad suuremad ning ripsmed varjutavad osaliselt 

meie silmade ülemise ääre, lisades nii pilgule lummust ja salapära.  

 

   Paokil suu on signaaliks kaaslasele, et julgustada teda juttu jätkama, 

suhtlema, meile lähenema.  Kui meile midagi meeldib, lõdvestub meie 

lõuaosa tekitades n-ö rippuva lõua.  See on märk meie ohutusest ning kutsub 

lähenema.  

   Kuid ärge unustage – analüüsige kehakeelt vaid kontekstist lähtuvalt. Rippuv 

lõug kaasneb ka üllatusega, sõltumata, kas üllatus on meie jaoks meeldiv või 

hoopis ebameeldiv. 

 

   Fotol on näitlejanna Aishwarya Rai Bachchani saabumas Cannes`i 

filmifestivalile. Kergelt üle õla fotograafile heidetud kutsuv pilk on täiuslikult 

veetlev.  

   Pea langetamine ettepoole muudab näitlejanna silmad visuaalselt 

suuremaks ja silmanurgast heidetud pilk lisab näitlejannale salapära. Tema 

paokil niiskelt läiklevad huuled naeratavad siiralt. Aishwarya lopsakad, 

kohevalt langevad juuksed suurendavad tema vitaalsust ja naiselikkust. 

Paljastatud õlavarred lisavad seksikust ja haavatavust. See on suurepärane 

foto kaunist naisest! 

 

 



 

 

    Kahtlemata võib flirt olla väljakutsuvama või varjatuma iseloomuga ning 

selle demonstreerimine sõltub suuresti, kui erootilisena või hoopis väljakutsuvalt 

agressiivsena mõjuda soovitakse. 

 

    Soovides teadlikult ennast vastaspoolele atraktiivsemaks muuta, kasutavad 

naised sageli nimetissõrme „abi“. 

    Asetades nimetissõrme enda enda oimupiirkonda, suuname tähelepanu 

silmadele ning näole. Alateadlikult jälgime labakäe ja sõrmeosa liikumist ning 

meie pilk peatub just seal, kuhu meid liigutustega suunatakse.  

 

   Pildil näeme näitlejanna Aishwarya Rait enda paremat kätt kõrva juurde 

asetamas. Kuigi naine ei flirdi hetkel fotograafide ega avalikkusega, vaid 

tundes end veidi ebakindlalt maandab ärevust, hakates sättima juuksesalku 

kõrva taha, suuname teda vaadates enda pilgu tema oimu- ja 

silmapiirkonda, kohta, kuhu meid alateadlikult „suunab“ Aishwarya käsi. 

Aishwarya sädelevad kõrvarõngad lisavad tema näole luksuslikku naiselikkust. 

 

 



 

 

   Sädelevad, suuremõõdulised, rippuvad kõrvarõngad, mis liiguvad koos pea 

liikumisega, tõmbavad meie tähelepanu näole. See on ka üks põhjustest, miks 

naised alateadlikult eelistavad pidulikel puhkudel, tundmaks end naiseliku ja 

atraktiivsena, kanda just taolisi kõrvarõngaid. Kõik, mis liigub tõmbab 

tähelepanu ja püüab pilku. 

 

   Kätel on suhtlemises info edastajana tähtis roll. Käte liigustega me pidevalt 

illustreerime enda mõtet. Meie käed „kõnelevad“ vahetpidamata, ilmestades 

meie juttu ja võimaldades meil end paremini mõistetavaks teha. 

   Huvitav on fakt, et inimese oimusagara piirkonnad, mis asuvad mõlemal 

pool aju, kõrvade kohal, reageerivad vaid käte liikumisele. Seega, õppides 

„lugema“ käsi, mõistame paremini meile edastatavat infot. 
 


