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Soovitan vaadata TV 3 Play�st
29.10.13 uudiste kordust.
Uudiste lõpus on saatelõik
�Kutsu Timmer külla� järje-
kordne osa, mille raames Kirs-
ti Timmer külastas Eesti disai-
nerite auks korraldatavat
moesündmust Keep 38. Sünd-
muse eripäraks on sama suu-
rusnumbri müümine ühel päe-
val. Järgmine moesündmus,
kus müüakse suurusnumbrit
40, saab toimuma juba sel lau-
päeval Telliskivi Loomelinna-
kus algusega kell 11.

Jah, tänaseks ma tunnen
veidi Kirsti Timmerit ja tean,
et on särav päikeseline naine.

Aga see pole üldsegi põh-
jus, miks ma soovitan saate-
lõiku vaadata (TV3 Play:
http://www.tv3play.ee/, lõigu
algus 40:00). Vaadake, kuidas
Kirsti Timmer saatejuhina
räägib disainer Endla Murd'i-
ga. Ma tunnen Endlat juba pi-
kemat aega ja tean, et ta on
samuti supersärav naine, tõe-
line rõõmuinimene ning kui
temaga kokku saame, siis en-
ne naerame, siis räägime ilu-

satest asjadest ning ehk tee-
me selle kõige käigus ka tööd
� ehk siis ma tunnen Endlat ja
tean, et see viis, kuidas Kirsti
Timmer töötab, avab inimes-
tes pärisinimese. 

Kirsti ei hüppa veidra aja-
kirjanikuna intervjueeritavale
"kahe käpaga" keset selga ega

pane inimest kaamera ees hal-
vasti tundma. Vastupidi, ta sa-
mastub suure empaatiavõime-
ga sellisel viisil, mida ma vä-
ga palju pole seni kohanud.

Aitäh sulle Kirsti Timmer
selle eest! Minu arvates oled
sa sõnum inimestele, et ajakir-
janduses on siiski häid heade

eesmärkidega tarkasid ning
inimlikke inimesi!

Kokkuvõtteks selle teema
lõppu ütleks, et Timmer ajab
oma asja, teeb seda rõõmuga
ja see omakorda valmistab
rõõmu teistele inimestele.

MONIKA KUZMINA

GoodNews: Leidsime meediamaastikult veel
ühe positiivse inimese � Kirsti Timmer

Inimesed kalduvad petma
rohkem pärastlõunasel ajal
Plaanides soetada endale näiteks uut kasutatud autot, tasub
selline tehing teha hommikusel ajal, sest võimalused müü-
giinimestelt petta saada on päeva varasematel tundidel väik-
semad.

Harvardi Ülikooli ja Utahi Ülikooli teadlased viisid läbi uurin-
gu, mille tulemused avaldati ajakirjas Psychological Scien-
ces. Sellisele tööle innustas uurijaid teadmine, et valetamise,
petmise ja varastamise alal tehtud eksperimendid viitasid eba-
eetilise käitumise vähemale tõenäosusele hommikusel ajal.

Juba eelnevatest töödest on teada, et puhkuse puudus ja
korduv otsuste tegemine vähendavad enesekontrolli. Seega
tahtsid uurijad kindlaks teha, kas tavapärased päevased tege-
vused on piisav selleks, et suurendada ebaausat käitumist. Sel
eesmärgil viisid töö autorid läbi rea erinevaid eksperimente.

Esimeses katses näidati üliõpilastele arvutiekraanil punk-
tidest moodustatud mustreid, misjärel pidid nad määrama,
kas punkte tekib juurde ekraani vasakule või paremale poo-
le. Nimetades paremat poolt, kaasnes sellega rahaline moti-
vatsioon ning see soodustas tüssamist ka siis, kui punktid il-
musid vasakule poolele. Uuring näitas, et hommikustel aega-
del (8-12 vahel) osalenud tudengid andsid meelega vähem
valesid vastuseid, võrreldes kella 12-18 vahel testi soorita-
nutega. Sellist nähtust nimetatakse hommikuseks moraal-
suse efektiks.

Teises katses näidati osalejatele hommikusel ja pärast-
lõunasel ajal sõnafragmente �_ _ R A L� ja �E _ _ _ C _ _�.
Hommikuse rühma üliõpilased kirjutasid suurema tõenäo-
susega sõnad �moral� (moraal) ja �ethical� (eetiline), õhtu-
se rühma tudengid aga �coral� (korall) ja �effects� (efektid).

Järgmine katse viidi läbi arvutivõrgus täiskasvanud ini-
mestega ning sellest selgus, et pärastlõunasel ajal kaldusid
osalejad märkima lahendamata ülesandeid lahendatuteks
sagedamini kui hommikusel ajal.

Seega on päevaaeg moraalse käitumise võtmeks. Moraal-
ne vabaolek ehk ebaeetilisuse ulatus, mille piires inimesed
end süüdi ei tunne, toimib käsikäes hommikuse moraalsuse
efekti tugevusega. Kõrgema moraalse vabadusega osalejad
kaldusid suurema tõenäosusega petma nii hommikul kui ka
pärastlõunal. Kõrge moraalitundega inimesed olid aga ausa-
mad just hommikuti ning vähem ausad pärastlõunati. Seega
mida edasi päev kulgeb, seda rohkem võib ausate inimeste
moraalsesse käitumisse tekkida vigu.                    Allikas: ERR

Kirsti Timmer vasakult teine. Foto: GoodNews

Meil kõigil omad lemmikud
mõtted, sõnad ja teod. Meil
kõigil on oma asi siin elus aja-
da. Meil kõigil on omad sala-
jased unistused, me kõik ih-
kame õnne. Millised on sinu
imelised mõtted? Millised on
sinu kõlavad sõnad, millised
on sinu väärikad teod? On see
vaprus, on see armastus, on
selleks pereväärtused või on
hoopis midagi muud? Mis pa-
neb sind hommikul vara tõus-
ma ja hilisõhtuni pingutama?
Millistel hetkedel sa elus sä-
rad ja millal tead, et just sel
hetkel olid parim iseendast?

Meil kõigil on oma sisemi-
ne eetika hääl, mis meile üt-
leb, millal oleme õigel või va-
lel teel. Kas sina kuulad seda
sisehäält? Muidugi me saame
ära petta kogu ilma, aga ise-
enda eest pole meil küll kus-
kile joosta. Seega � saagem
endaga sõbraks. Kui ma väi-
ke olin ja silmad kinni pigis-
tasin mõnel raskel hetkel, 
siis ma unistasin oma lillepõl-
lust, mis oli nii imeline. Ma
jooksin oma kujuteldavas
maailmas seal põllul ringi ja
ei kartnud esialgu mitte mida-
gi ega mitte kedagi. Kahjuks
hüppas ka minu kujutelmas
mingil suvalisel hetkel sellele
põllule kole koll ja ma tegin

ruttu silmad lahti ja elasin pä-
riselu edasi. Just nii nagu os-
kasin ellu jääda, nii elasingi.
Käisin koos oma kaasaga, kes
on mulle minu mees, minu sõ-
ber, minu usaldusisik ja vahel
tülide käigus ka minu vaenla-
ne, ühel imelisel põllul ja rää-
kisin talle oma unistuste põl-
lust kolliga. Ta lubas kõik kol-
lid saata kaugele metsa taha
ja teate, see kole koll on sel-
lest päevast kadunud ka minu
peast. Mis ma tahan sellega
öelda? Alati ei peagi kõigest
üksi üle saama ja samuti võib
ennast hakata armastama ka
läbi teise inimese. Muidugi on
meie sisse justkui kodeeritud
mingi "jürka", kes seal pide-
valt tänitab, et sa ei saa hak-
kama, sa ei suuda ja sa ei os-
ka. Oskad ikka küll ja suudad
ja saad ka. Ja kui hätta jääd,
palu sõbra abi, ta aitab suuri-
ma heameelega. Sa ehk ei tea
seda veel, et ta tahab sinu
jaoks olemas olla. Seega � en-
daga sõbraks saamine võib
käia ka läbi sõbra:) aga enda-
ga sõbraks saamine paistab
olevat õnneliku elu üks võt-
metest.

Käisin sel suvel seoses töö-
ga kirikus. Istusin tagareas ja
tuli pähe mõte, et vahel ajab
mu töö mind hulluks. Suur

osa sellest on nö virtuaalne,
aga mulle meeldib päriselt ar-
mastada ja pärisinimesi ar-
mastada ning tundsin suurt si-
semist vajadust luua midagi
käega katsutavat ja nii see
mõte mul pähe tuligi. Minu
"jürka" mu õlal hakkas aga
kohe tänitamisega pihta! Ma
ei oska laulda, ma ei oska
maalida, ma ei ole andekas
ühes kindlas valdkonnas aga
ikka püüan uskuda, et iga ini-
mene on eriline ja ehk ma 
siis olen ka... Otsustasin pea-
le arusaamist � et üks asi, mi-
da ma praegusel eluhetkel vä-
ga teha armastan, on kirjuta-
mine ja inimestele lootuse
andmine, et unistamine on lu-
batud � et ma hakkan maali-
des kirjutama � ma hakkan
kirjutama maale, kus peal on
just Sinule mõeldud kõige
tähtsama mõtte, sõna või teo

tsitaat... Ja nii ma harjutama
hakkasingi...

Ja palun ära unusta seda
ettepanekut! Kui keegi sulle
kunagi ütleb, et sa ei oska
laulda, siis vasta, et hakkad 
siis laulu saatel tantsima.

Just selle põhimõtte järele
järjekindlalt elades sündis
Eestisse ka esimene ainult
heade uudiste portaal Good-
News, mis varsti saab juba
aastaseks. Ja just selle põhi-
mõtte järgi ma väga loodan,
et ka sina hakkad üha enam
julgema teha siin elus seda,
milleks oled loodud ja seda
ka, milleks mitte?

Kui keegi sulle kunagi ütleb, et sa ei oska laulda,
siis vasta, et hakkad siis laulu saatel tantsima
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