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muretumaks ning seeläbi ka alastust aktsepteerivamaks. See ei 

olegi nii üllatav. Noortes inimestes tekitab vastikust vananemisega 

seotud kehaline allakäik, mida riietus varjab. Nad ei taha mõelda 

sellele, mis neid ees ootab.

    Sujuva küpsemise osaks on hakata leppima sellega, et lõpuks 

tuleb allakäik ja elust lahkumine. Niisiis, just samamoodi, nagu 

see on teistegi sotsiaalselt halvustatavate füüsiliste tunnusjoonte 

puhul, omandavad need, mis seostuvad vanusega, järk-järgult 

väiksema tähtsuse. Ja alastuses on järjest vähem seda, mille ees 

hirmu tunda.
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Alastus ja isiksuse kasv

Ei, head inimesed! Parem inimkond pole võimalik enne, kui neilt 

riided maha võtta!

Heinrich Pudor

    1894. aastal avaldas sakslane Henrich Pudor (kasutades 

pseudonüümi “Heinrich Scham”) brošüüri pealkirjaga Alasti 

Inimesed. See oli üks esimesi, kui mitte kõige esimene avaldatud 

kirjutis selle kohta, mida me tunneme nüüd nudismi 

sotsiaalfilosoofiana, vähemalt kaasajal. [Ja juhtumisi on saksa 

sõna “Scham” tähenduseks “häbi”, “viisakus” või “privaatsed 

kehaosad”, mitte “teesklus”. Kas pole kurioosne, kuidas 

ühiskonnad on keelde sisse ehitanud seose “privaatsete” 

kehaosade ja häbi vahel? Vähemalt mõnede rahvaste jaoks, nagu 

Wittgenstein väitis, on keele piirid ühtlasi ka maailma piirid.]

    Teised nudismile aluse panijad Saksamaal, nagu näiteks 

Richard Ungewitter, tõstsid esile idee, et avatud alastus võiks olla 

abinõu parema füüsilise ja psüühilise tervise saavutamiseks. 

[Ungewitterile viidatakse sageli kui esimesele autorile, kes 

nudismist kirjutas, kuigi ta kirjutas hiljem kui Pudor. Ta kirjutas 

lihtsalt palju rohkem.] Algne nudism Saksamaal, Inglismaal ja 

(lõpuks ka) USA-s pani palju rõhku alastuse ja tervisliku elulaadi 

seostamisele. Taimetoitlus, värske õhu ja päikesepaiste tervislikud 

mõjud ning keeldumine alkoholist ja tubakast olid üldiselt sama 

mõttelaadi osad. Kõik need asjad, sealhulgas nudism, olid osa 

Saksa “Lebensreform’i” (elulaadi reformi) liikumisest 20. sajandi 

kolmel esimesel kümnendil. Kahjuks paistab, et juhtpositsioon 

nudismi vallas ei aidanud sakslastest möödunud sajandi esimesel 

poolel eriti paremaid inimesi teha. Niisiis pole alastus “kasvuks” 

piisav. Tõenäoliselt pole see ka hädavajalik – aga me hakkame 

tõestama, et see on abiks.

kontrolli, nagu näiteks kellegi surm või haigus perekonnas, millest 

me lihtsalt ei taha rääkida.

    Hoolimata nendest mainitud parema kontakti kasulikest 

külgedest, mida alastus üldiselt soodustab, ei ole paljud inimesed 

lihtsalt loodud selliseks, et nad naudiksid arutlemist isiklike ja 

“privaatsete” detailide üle peaaegu võõraste inimestega või isegi 

suhteliselt heade sõpradega. See on osaliselt see, mida 

“häbelikkus” endast kujutab. Alastus ei peaks vihjama sellele, et 

nõutakse piiramatut enese-avaldamist. See on nauditav 

iseenesest ega tähenda seda, et sa peaksid rääkima endast kõike 

igale alasti inimesele, kellega sa kohtud. Kuid on lihtne mõista, 

kuidas inimesed võivad pidada füüsilist alastust nähtuseks, mis 

ohustab nende isiklikku ruumi ja puhvreid, mida neil on enda 

arvates välise maailma vastu vaja. (Vaata ülalpool lõiku 

“Haavatavus”.)

    Füüsiline alastus on metafooriks psühholoogilisele alastusele. 

See võib väga hästi olla just viimane, mille käsitlemiseks oleme 

me tunduvalt halvemini ette valmistatud. Kuigi psühholoogiline 

alastus ehk “avatus” on sageli miski, mis on vaeva väärt, et selle 

kallal tööd teha, pole seda just ilmtingimata kerge saavutada.

Surelikkus

    Kõikide hirmude taga, mis meil oma füüsiliste kehadega seoses 

on, varitseb surelikkuse küsimus. Elu jooksul kogunenud voldid, 

kühmud ja armid meenutavad meile, et ühel päeval saab see kõik 

läbi ning võib juhtuda, et mitte valutult. Neid füüsilisi märke ei 

peeta mitte ainult inetuteks – need panevad meid kergesti 

mõtlema millelegi, mida me tahaksime ignoreerida.

    Muidugi varjab riietus neid stigmasid (vähemalt teatud 

määral). Seega ei peaks noor inimene enda või oma eakaaslaste 

alastuse pärast ilmselt üleliia mures olema. Ometi on iroonilisel 

moel sageli just noortel alastuse suhtes kõige rohkem ärevust. 

Vähemalt praegusel ajal on need pigem keskealised või vanemad 

inimesed, kes järk-järgult muutuvad oma kehade suhtes 



    Samuti oli alastus tähelepanuväärseks tunnusjooneks 1960. ja 

1970. aastate “inimliku potentsiaali” liikumises ning sama ajastu 

“kavatsuslikes kogukondades” (kommuunides). Ning sellel on ikka 

veel teatav roll nendest liikumistest pärinevas kaasaegses “New 

Age” kultuuris. Kõigile neile liikumistele on ühine see, et nad 

huvituvad elu ülevamaks muutmisest ja isiksuse kasvamisest, ehk 

siis lühidalt sellest, kuidas kujundada “paremat” inimest. Aileen 

Goodson’i 1991. aastal ilmunud raamat Teraapia, Alastus ja Rõõm 

räägib palju taustaks olevast ajaloost ja ideedest, ehkki seal 

piirdutakse paraku peamiselt nende üles lugemisega.

    Alastuse seos sellega, mida me nimetame lühidalt “isiksuse 

kasvuks”, on siiski vastuoluline nende inimeste meelest, kellele 

meeldib olla alasti (rääkimata juba kogu elanikkonnast). Paljudele 

tänapäeva naturistidele ja nudistidele meeldib alastiolek eelkõige 

just sellepärast, et see tundub hea. Nad eelistavad mõelda 

alastiolekust peamiselt kui lihtsalt meeldivast viisist aega veeta, 

ning mitte kui millestki, mis seostub elulaadi, filosoofia või 

religiooniga. Võib paista, et rõhu asetamine alastuse võimalikele 

füüsilist või psüühilist tervist edendavatele külgedele lisab sellele 

liiga palju viimati mainitud aspekti.

    Minu arvates võime me kindlalt öelda üht: Pelgalt alastiolek, 

kas siis juhuslikult või isegi regulaarse praktikana, ei tee sinust 

automaatselt paremat inimest ega aita sul “kasvada”. Ainult see, 

kui su raamaturiiulis on palju raamatuid, ei tee sind automaatselt 

hästiinformeerituks ja targaks. Ometi võivad need mõlemad 

osutuda lõpuks mõjusateks vahenditeks, kui neid arukalt 

kasutada. Ning just sellest tahamegi me nüüd rääkida.

    Aastate jooksul on toodud esile hulgaliselt seltskondliku 

alastuse väidetavalt kasulikke külgi. Vaata näiteks kirjutist “205 

argumenti ja tähelepanekut naturismi toetuseks” 

(http://vabameelne.wordpress.com/2010/06/01/205-argumenti-

ja-tahelepanekut-naturismi-toetuseks/). Nende hulgas on palju 

selliseid, mis seostuvad psühholoogilise ja emotsionaalse heaolu 

ning kasvamisega. 

psühholoogiline turvis. Meie ühiskond paneb liiga palju rõhku 

füüsilistele tunnusjoontele kui meie kompetentsuse, väärtuse ja 

tähtuse indikaatoritele. Kuid arvestades, et see seos on meisse 

sügavasti sisse juurdunud, siis tähendab riietuse puudumine 

nõrkust ja haavatavust. Hirm on selle ilmne tagajärg.

    Mida meil tuleb õppida, on see, et füüsilised tunnused on 

olulised ainult teatud valdkondades – nagu näiteks sport, 

sõjapidamine, moe kujundamine. Isegi niisuguse asja puhul, nagu 

elukaaslase leidmine, saame me lõpuks aru, et on olemas palju 

tähtsamaid tunnusjooni kui füüsilised.

    Ning nõnda siis, ükskõik millist turvist võiks riietus meie 

kompetentsuse ja eneseaustuse tundeid ähvardavate ohtude 

vastu ka pakkuda, on sellel ainult sümboolne väärtus enamiku 

nende tunnusjoonte puhul, mis on tegelikult loevad. Kui me 

hakkame sellest aru saama, siis ei muuda alastus meid enam 

avatuks ohtudele, mis ähvardavad meie eneseväärtuse taju. 

Seega muutub hirm alastuse ees tarbetuks ning keha 

aktsepteerimisest saab enese aktsepteerimine.

Enese avaldamine

    Nii üllatav kui see võiks ka paista, ei naudi mitte kõik inimesed 

endast rääkimist. Sellel on mitmesugused põhjused. Inimesel 

võivad olla armid või mõned muud füüsilised vead, mis pole riides 

olles nähtavad ning mille põhjustest võib olla ebameeldiv rääkida. 

Ehkki alastusel on kalduvus soodustada paremat kontakti 

inimeste vahel, võib see olla ähvardav, kui see võimaldab 

vestlusel kanduda valdkondadele, mida inimene eelistaks vältida. 

Niisugused valdkonnad on olemas õigupoolest iga inimese puhul, 

hoolimata sellest kui palju enesekindlust tal on. Muredel oma 

kompetentsuse pärast (või selle puudumise pärast – vaata 

eespool lõigus “Adekvaatsus”) on tõenäoliselt sellega palju 

pistmist. Me ei soovi rääkida oma tööst, juhul kui me ei ole kuigi 

uhked oma edusammude üle. Aga need asjad ei pruugi olla 

omavahel seotud. Meie elus võib olla asju, mille üle meil ei ole 



    . Stressi kontrollimine ja vähendamine.

    . Ensesekindluse lisandumine ja üle saamine põhjendamatutest 

hirmudest.

    . Suurema siiruse ja avatuse saavutamine suhetes teistega.

    . Sõltuvuse vähenemine kunstlikest staatuse ja edu 

sümbolitest, et rajada eneseväärikus tugevamale alusele.

    . Enda ja teise keha ja isiksuse aktsepteerimise soodustamine.

    . Suurema terviklikkuse saavutamine tänu negatiivsetest 

hoiakutest üle saamisele.

    . Kogetakse suuremat vabadust nautida loodust ja olla sellesse 

integreeritud.

    . Õpitakse end teistega siduma mitte-vajaval moel, mis ületab 

isekad soovid heakskiidu ja füüsilise meelehea järele.

puhul mõnevõrra erineda. Mõnedel (eriti naistel) on õigustatud 

mure füüsilise turvalisuse pärast, iseäranis juhul, kui on olnud 

kuritarvitamise juhtumid lapseeas. Teiste puhul on mure tingitud 

emotsionaalsest ärakasutamisest. Alati on olemas 

esinemisärevuse ja adekvaatsuse (vaata “Adekvaatsus” allpool) 

probleem. Ja paljude jaoks tuleneb hirm sellest, et me kahtleme 

oma võimes kontrollida oma tunge olukorras, mis paistab esile 

kutsuvat kiusatust.

    Aga mis iganes on ka meie seksuaalse ärevuse allikad, taandub 

see kõik seksuaalsuse kui elu osa olulisusele, mida pole võimalik 

eitada. On vaja kenake hulk kogemust ja küpsust, et seksuaalsust 

valitseda, nii selle positiivses kui ka negatiivses vormis. Võime 

nautida alastust kui midagi, mis seisab seksuaalsusest eraldi 

(ehkki on sellega seotud), on selle valitsemise osa. Pole üllatav, et 

see on hirmu allikas, enne kui me selle valitsemise omandame.

Haavatavus ja Adekvaatsus

    Riietus on turvis. Turvisena on see pigem sümboolne kui 

praktiline, kuid turvis sellegipoolest. See tähendab, et me 

eeldame, et riietus kaitseb meid mitmesuguste välismaailmast 

lähtuvate ohtude eest. Mõned ohud on lihtsalt füüsilised – 

putukad, päikesepõletus, ülemäärane külm. Aga sama palju on ka 

psühholoogilisi ning need on sellised, mis riietuse puududes 

tekitavad hirmu.

    Riietus on turvis, kuna see on kilp arvamuste eest, mida teised 

väljendavad nende meie osade kohta, mille adekvaatsuse või 

aktsepteeritavuse suhtes oleme me ebakindlad. Kehaosad, mis on 

liiga väikesed või liiga suured. Nahk, mis on liiga kahvatu või liiga 

kortsuline. Kehakuju, mis ei ole täpselt kooskõlas sellega, mis 

meie kujutluse kohaselt on meie ühiskonna standardite järgi 

ideaalne.

    Ilmselt töötab riietus turvisena tegelikult peamiselt füüsiliste 

tunnusjoonte puhul. (Kuigi, varjates osaliselt kehakeelt võib ta 

kaitsta osaliselt ka meie psüühet.) Metafooriliselt on see ka 



     Kui lugeda hulgaliselt naturismi alaseid kirjutisi internetist või 

mujalt, hakkavad need asjad paistma igapäevastena. Igal juhul 

pole selle essee mahtu arvestades võimalik isegi mõnda neist 

vähegi põhjalikumalt käsitleda. Selle asemel kujutagem ette, et 

me oleme lennukis ja tahame saada väga üldist ülevaadet 30 000 

jala kõrguselt. Või veelgi parem, 250 miili kõrguselt, 

kosmoselaevast.

    Kõigepealt, mida me tegelikult mõtleme “isiksuse kasvamise” 

all? Erinevate inimeste jaoks võib see tähendada erinevaid asju. 

Kuid meie arutelu edendamiseks vaadakem asja lihtsalt nõnda, et 

see tähendab meie suhete parandamist (a) iseendaga, (b) 

teistega, (c) loodusega.

    Nüüd on aga küsimus selles, et mis takistab meid lihtsalt 

tegemast selgeid parandusi iga seda tüüpi suhe puhul? Kui me 

austame iseennast ja loodust, siis miks me ei saa lihtsalt alustada 

sellest, et oleme alasti üksi olles, nii, et me oleksime võimelised 

aktsepteerima või koguni rõõmu tundma oma kehadest sellistena 

nagu need on? Kui me austame teisi, siis mis takistab meid 

katsetamast seltskondliku alastusega kontekstis, kus see on 

aktsepteeritud, nagu näiteks rannad, klubid ja suvituskohad, kus 

pole riiete kandmise kohustust?

    Vastuseks kõigile neile retoorilistele küsimustele on vaid üks 

väike nelja täheline sõna: hirm. See võtab muidugi mitmeid 

erinevaid vorme. On hirm selle ees, mida teised mõtlevad või 

teevad, kui nad saavad teada, et meile meeldib alasti olla. On 

hirm selle ees, et teised hakkavad meid arvustama nende 

füüsiliste puuduste pärast, mida nad tähele panevad – et mõni 

kehaosa on liiga väike ja mõni teine jälle liiga suur. On hirm selle 

pärast, et meie üle naerdakse, kuna me ei tea kõiki seltskondliku 

etiketi reegleid, mis kehtivad siis, kui riideid ei kanta. Mehed 

kardavad, et neil tekib tahtmatu erektsioon. Naised kardavad, et 

mehed hakkavad tegema seksuaalse lähenemise katseid. Me kõik 

kardame, et teised on suutelised liiga kergesti tajuma, millised 

me “tegelikult” oleme.

kogetakse elu olulistes osades, mis pole üldsegi seotud 

alastusega, siis on nende uurimine meie jaoks vägagi vaeva 

väärt, isegi kui meil pole mingit huvi käia ringi ilma riieteta. 

Saades aru, kust need hirmu põhjustavad hoiakud tulevad, ja 

õppides, kuidas tegeleda nendega tunduvalt küpsemal ja 

ratsionaalsemal tasemel, kui (ütleme) näiteks lapse hirm 

pimeduse või ämblike ees, võib pakkuda meile hulga võimalusi 

isiksuslikuks arenemiseks ja kasvamiseks.

    Nagu sa varsti mõistad, ei saa me loota, et me suudaksime 

käesolevas lühikeses kirjutises pakkuda nõuandeid selle kohta, 

kuidas nende ärevust-tekitavate probleemidega hakkama saada. 

Raamatukogud on täis filosoofia ja psühholoogia ja enese-abi 

alast kirjandust, mis sellega tegelevad. Kõik, mida me siin teha 

saame, on need probleemid üles lugeda ja näidata (kui see pole 

juba niigi kohe selge), kuidas on need seotud alastuse 

kogemusega.

Seksuaalsus

    Ilmselt vaevab enamikku inimesi alastuse puhul rohkem kui 

miski muu selle seos seksuaalsusega. See seos tekitatakse 

enamasti meie sotsiaalse kasvatusega, kuna meie ühiskonnas on 

peamiseks alastusega seotud tegevuseks (peale pesemise ja 

magamise) seksimine (või seksimisest fantaseerimine). Enamasti 

kaob see seos kultuurides, kus alastus on tavalisem, kuid me 

oleme põhjalikult kujundatud oma keskkonna poolt. Niisiis ei saa 

seda seost ignoreerida – kuigi me saame õppida eraldama 

alastuse seksuaalsusest, selleks et reserveerida neile mõlemale 

sobiv koht oma elus.

    Ent seksuaalsus on väga jõuliste emotsioonide allikas. Need 

emotsioonid kujutavad endast nii loomupäraseid kui ka õpitud 

(mis tulenevad kogu elu jooksul saadud nii positiivsetest kui ka 

negatiivsetest kogemustest) reageeringuid. Muidugi on need 

negatiivsed emotsioonid, mis võimaldavad seksuaalsusel hirmu 

esile kutsuda. Spetsiifilised detailid võivad erinevate inimeste 



    Seda hirmude nimekirja võib jätkata pikalt. Tõenäoliselt 

pöördume me selle teema juurde kunagi tagasi, sest sellest on 

palju rääkida. Aga nüüd võiks tõenäoliselt parima kokkuvõttena 

öelda, et enamasti on meil hirm harjumatu ja tundmatu ees. Ja et 

see, mis hoiab meid tagasi tegemast samme kasvamise suunas – 

üldiselt, mitte ainult alastusega seoses – on enamasti üht või teist 

sorti hirm.

    Hirm paneb meid klammerduma “järeleproovitud ja 

ootuspärase” külge, ainult nende käitumismustrite külge, mis on 

abstraktseteks. Konkreetsete hirmude hulka kuuluvad näiteks 

seksuaalse rünnaku võimalus, mõnda muud sorti “hälbeline” 

käitumine, nagu uimastite kasutamine, või siis lihtsalt alastuse 

kujutletav külgetõmbejõud, mis meelitab ligi “ebasoovitavat” sorti 

inimesi. Üldiselt on meil siin tegemist hirmuga, et inimesed, kes 

rikuvad ühte sorti sotsiaalset tabu – seda, mis on seotud 

alastusega – võivad suure tõenäosusega rikkuda ka teisi, palju 

olulisemaid tabusid.

    Tõenäoliselt pole eriti palju seda, mida me saaksime öelda 

niisuguste hirmude leevendamiseks, kuna need on oma 

põhiolemuselt hirmud tundmatu ees. Kui inimesel on niisugused 

mured, siis tavaliselt ei rahusta ka ükskõik kui suur hulk 

rääkimist. Aitaks otsene kogemus, et kujutletavad ohud on väga 

liialdatud, kuid isegi see, kui ei õnnestu ohtudele kinnitust saada, 

ei kõrvalda hirmu nende ees täielikult. Igal juhul ei hakka me 

praegu selle aspektiga tegelema – kuna inimesed, kes kardavad 

viibida nende hulgas, kel meeldib alasti olla, tõenäoliselt isegi ei 

loe seda.

    Võib-olla võtame me selle teema üles mõni teine kord, sest kui 

sulle meeldib alasti olla, siis on olemas võimalus, et sul tuleb 

tegemist teha mitmesuguste inimestega, kellel on niisugused 

hirmud, ning loomulikult meeldiks sulle, et sa oleksid võimeline 

neile vastama. Kuni me aga seda teinud ei ole, pane tähele, et 

see, mida me räägime hirmust alastuse ees abstraktses mõttes, 

kehtib kõigi puhul – nii nende, kes on sotsiaalsest alastusest 

huvitatud, kui ka nende, kes sellele vastu on.

    Põhjus on selles, et abstraktseid hirme alastuse ees võib 

vaadelda isiksuse probleemidena. Niisugused hirmud köidavad 

meie tähelepanu mitte ainult praktilisel vaid ka emotsionaalsel 

tasandil. Nad mõjutavad seda, kuidas me tegutseme ning kuidas 

me mõtleme iseendast ja teistest. Lisaks alastusele on nad 

asjakohased meie elu paljude aspektide puhul – ja sageli 

tunduvalt rohkem asjakohased.

    Need abstraktsed hirmud esindavad hoiakuid, mis meil on enda 

suhtes ja elu suhtes üldiselt. Kuna nende hoiakute mõju 



eelnevalt olnud meie jaoks kõige õnnestunumad – või vähemalt 

kõige vähem ebaõnnestunud. Aga kui me ei proovi mitte kunagi 

midagi tõeliselt uut, siis ei saa me loota, et me eriti kasvaksime. 

Sest kasvamiseks on vaja edasiminekut mõnda kohta või mõnda 

seisundisse, kus me pole varem olnud.

     Niisiis, selleks et kasvada, peame me mingil hetkel jätma 

maha selle, mis on “järeleproovitud ja ootuspärane”. Kasvamise 

nõudeks on mõnedest asjadest, mingist “liigsest pagasist” lahti 

laskmine, selle maha jätmine. Meil pole lihtsalt jõudu ega 

vajalikke vahendeid, et vedada kaasas kogu omandit, kõiki 

käitumisviise või ideid, mis me oleme juhtumisi oma teel 

omandanud. Me peame hakkama vahet tegema ja välja valima 

selle, mida me otsustame endale jätta. Me arvame, et me vajame 

seda kõike ja me kardame jätta maha midagi, millest me oleme 

sõltuvaks muutunud. Kuid mingil hetkel me peame seda tegema, 

sest vastasel korral tuleb meil loobuda mõttest kunagi muutuda ja 

seega ka kasvada.

    Näiteks selleks, et lapsepõlvest välja kasvada, peame me 

mingil hetkel panema kõrvale oma lemmikmänguasjad. Ja lõpuks 

peame koguni lahkuma perekonnast, kes meid üles kasvatas. Me 

ei hülga neid inimesi muidugi täielikult, kuid nad omandavad 

väiksema osa meie elus.

    Need omandused, käitumised ja ideed, mille me oleme aja 

jooksul akumuleerinud, toetavad meid ja aitavad meil läbida päevi 

ja aastaid. Aga lõpuks saavad neist üha vähem kasulikud 

toetuspunktid ja üha rohkem kargud. See tähendab, et me 

jätkame neile toetumist veel kaua pärast seda kui me neid 

tegelikult vajame. Nad on nagu meie esimese jalgratta abirattad. 

Me peaksime vältima neile toetumist liiga pikalt.

    Mis sorti asju ma mõtlen, mis langevad sageli sellesse 

kategooriasse enamiku inimeste puhul? Hüva, silmnähtavalt on 

nendeks rõivad – vähemalt sellest naturismi vaatepunktist, mida 

mina pooldan. Jah: rõivad kujutavad endast karkusid. Me 

peame õppima ilma nendeta hakkama saama. On õige neid 

kasutada, kui see on praktiline või kohane, näiteks selleks, et 

II Osa

    Mõned meis hirmu tekitavad asjad on konkreetsed, samas kui 

mõned teised on jälle tunduvalt abstraktsemad. Kirjutise esimeses 

pooles käsitlesime me konkreetseid hirme, mis inimestel sageli 

on, kui nad kaaluvad võimalust proovida sotsiaalset alastust. 

Nimekiri sisaldab 16 muret, mis vaevavad inimesi seoses alasti 

teiste hulgas viibimise võimalike otseste tagajärgedega. Mõned 

neist muredest on suurema tõenäosusega tegelikud probleemid 

kui teised, kuid vähemalt on need üsna konkreetsed. Inimene 

suudab spetsiifiliste sõnadega kirjeldada, mida on selles rahutuks 

tegevat, ning seega on võimalik nende muresid ratsionaalselt 

käsitleda, et hinnata nende tõenäosust ja formuleerida plaane 

nendega toime tulemiseks.

    Ilmselt palju keerukam ja teist sorti probleem on tegeleda 

tunduvalt abstraktsemate hirmudega.

    Enne selle juurde asumist märkigem, et me ei tegelenud üldse 

ühe alastusega seonduvate hirmude kategooriaga – nende 

hirmudega, mida tunnevad inimesed, kes ise ei ole huvitatud 

alasti teiste hulgas viibimisest, vaid kes lihtsalt on sotsiaalse 

alastuse ideed vastustaval positsioonil. Võib-olla on see nii 

sellepärast, et nad on avastanud, et keegi nende tuttav, sõber või 

sugulane, on huvitatud sotsiaalsest alastusest. Võib-olla 

sellepärast, et nad on saanud teada mõnest lähipiirkonnas 

asuvast kohast, nagu näiteks rand või klubi, kus esineb 

sotsiaalset alastust. Või on see lihtsalt sellepärast, et sotsiaalse 

alastuse teema on kuidagi nende tähelepanu alla sattunud 

(uudistes, juhuslikus vestluses, palja ihu välkumises filmis või 

televisoonis) – ning nad tunnevad midagi, mis näib olevat 

instinktiivne vastikustunne selle idee suhtes.

    Kuidas iganes ka sotsiaalse alastuse idee üles kerkib, äratab 

see mõnedes inimestes otsekohe väga selgesti tajutavaid hirme. 

Paraku teame me kõik seesuguseid inimesi.

    Need hirmud saab samuti jagada kas siis konkreetseteks või 



hoida sooja. Aga kui neid pole niisugustel praktilistel põhjustel 

tarvis, siis kaotame me suure osa kasvupotentsiaalist, kui me ei 

õpi ilma nendeta hakkama saama. Spetsiifiliselt, me kaotame juba 

ette väärtuslikud abinõud, et saavutada ülal loetletud kasulikke 

asju.

    Aga karkudeks saavad ka paljud teised asjad. Ma tean ühte 

spetsiifilist teist sorti mõtet, ühte, mis takistab paljudel inimestel 

uurida alastust ja mitmeid teisi kasvamise võimalusi. Nimelt 

väidan ma, et ühtedeks kõige kahjulikumateks karkudeks, millest 

me võime sõltuvaks jääda, on liialdatud kiindumine oma 

kaasinimeste heakskiidu ja imetluse külge. Muidugi on selle 

poolest kuulsad just teismelised ja veidi üle 20-aastased. (Ja nad 

on tähelepanuväärselt kartlikud proovima alastiolekut, ehkki 

samas jälle sageli liiga julged eksperimenteerima tunduvalt 

ohtlikumate asjadega, millel juhtumisi on kaaslaste rühma suurem 

heakskiit.)

    On küllaltki huvitav, et hiljutised teaduslikud avastused 

muudavad täielikult meie vaatenurka “looduse” versus “loomuse” 

rollist individuaalses arengus. Konkreetsemalt: eraldi üles 

kasvatatud kaksikutega tehtud uurimused näitavad, et umbes 

50% erinevustest isiksuses on tänu geneetilistele faktoritele. 

Üllatav on aga see, et peaaegu mitte ükski mitte-geneetilistest 

erinevustest ei tulene vanemate mõjust. Kuigi lapsed võtavad 

enne teismeliseiga üle mõned oma vanemate harjumused ja 

maneerid, on kaaslaste rühma mõju lõppude lõpuks tunduvalt 

märkimisväärsem. Niisiis mõjutab isiksust ja käitumist meie 

keskkond – kuid paljuski mitte sel moel, nagu me oleme arvanud. 

Vanemad leiavad selle olevat väga hämmingut tekitava – aga nad 

nõustuvad, et see on tõsi. (Vaata Matt Ridley hiljuti ilmunud väga 

huvitavat raamatut Genome, kus käsitletakse teemat 

põhjalikumalt ja antakse viiteid edaspidiseks, eriti just Peatükis 

22.)

    Kui me saame vanemaks ja küpsemaks, siis võime me – kui 

meil on pisut taiplikkust – kogeda, kuidas järk-järgult nõrgenevad 

need hirmud ja sundmõtted, mis meil on selle suhtes, mida 

rääkida, on mõeldav, et sa satud kokku kellegagi, kellele meeldiks 

sulle ebameeldivusi tekitada. Ainult sina ise tead, kui haavatav sa 

võiksid sedasorti asjade puhul olla, võib-olla näiteks seoses sinu 

töökohaga või positsiooniga kogukonnas. Kui sa arvad, et on 

olemas mingi reaalene oht, siis pead sa ehk jätma sotsiaalse 

alastuse kodust kaugele viivate reiside ja puhkuseveetmise jaoks.



“nemad” (meie kaaslased) meist mõtlevad siis, kui me teeme 

valikuid, mille puhul me oleme otsustanud – pärast vajalikku 

kaalumist –, et need on meie jaoks õiged. Me õpime usaldama 

omaenda arusaamisi selle kohta, mis on õige ja mis väär, ning 

hakkame vähem kartma seda, mida “nemad” võivad mõelda. 

Lõppude lõpuks, mida vanemaks me saame, seda rohkem on meil 

elukogemust võrreldes kõikide teiste keskmisega! Väga 

tõenäoliselt on see peamine põhjus, miks naturism on huvi, mis – 

vähemalt praegusel ajal – tekib inimestel pigem hilisemal 

eluperioodil.

    Muidugi hakkavad paljud inimesed väärtustama iseseisvat 

mõtlemist ka juba varasema eas. Thoreau oli ainult umbes 28 

aastane, kui ta hakkas eksperimenteerima sellega, millest ta 

kirjutas hiljem oma teoses Walden, konkreetselt: “Kui inimene ei 

käi sama sammu oma kaaslastega, siis on see ehk sellepärast, et 

ta kuuleb mõnda teist trummilööjat. Las ta astub selle muusika 

järgi, mida ta kuuleb, ükskõik kui tagasihoidlik see ka poleks või 

kui kaugelt see ka ei kostaks.” (Peatükk 18.)

    Lubage mul korrata: Kasv nõuab lahti laskmist ja maha 

jätmist – muidugi koos vajaliku kaalumisega ja tagajärgedega 

arvestamisega. Niisiis, meie kaaslaste poolne heakskiit ja imetlus 

ei ole ilmtingimata halb asi, üldsegi mitte. Aga see võib muutuda 

halvaks ja meile karkudeks saada, kui me sellest sõltuvusse 

satume, siis kui me ei peaks seda olema. Ning see hetk jõuab 

kätte siis, kui me märkame, et mõni valik on meie jaoks õige, 

kuigi meie kaaslased seda ehk ei mõista ega heaks ei kiida. 

Millised need valikud võivad olla, see on igaühe puhul erinev. Ühe 

inimese jaoks võib õigeks valikuks olla (antud ajahetkel) 

religioossete tõotuste andmine. Teise jaoks, või sama inimese 

jaoks millalgi hiljem, võib olla õige niisugustest tõotustest lahti 

ütlemine. Mõlemal juhul on see lõppude lõpuks inimese isiklik 

otsus, isegi kui ta peab selle tegemiseks hülgama kaaslaste 

heaksiidu kargud.

    Üldiselt öeldes on “kargud” eesmärgi poole liikumise abinõud, 

millesse meil on kalduvus üleliia kiinduda, selle asemel, et 

(http://www.naturistplace.com/nudity16.htm), et tekiks tunne, 

kui lihtsalt see tavaliselt käib.

15. Ma olen häbelik ja sotsiaalselt mitte nii vilunud, kui mulle 

meeldiks. Ma arvan, et inimesed, kes osalevad sotsiaalses 

alastuses, moodustavad justkui mingi kliki ning ei võta mind ehk 

meelsasti oma rühma vastu.

Ka see on täiesti võimalik. See ei ole ebarealistlik hirm. Eraklubid 

moodustuvad sageli inimestest, kes on juba mõnda aega tuttavad 

ning isegi kõige rahvarohkemates alasti randades on 

“püsikunded”, kes on omavahel head sõbrad. Niisugustesse 

rühmadesse sisse pääsemine on raske ning see kehtib maailmas, 

kus riided pole kohustuslikud, samamoodi, nagu igas teiseski 

olukorras. Ometi on klubid üsna erinevad selle suhtes, kui 

sõbralikud võõraste vastu ollakse, ning ehkki rannad kalduvad 

olema avatumad, on neid samuti mitmesuguseid. Tõenäoliselt 

pead sa läbi tegema vähemalt teatava “katsetamise” perioodi, et 

leida rühm, kellega sa end mugavalt tunned. See võib olla veelgi 

raskem, kui sa oled “vallaline mees”. Sa pead ehk tegema veidi 

tööd oma sotsiaalsete oskustega (vestlemine, kehakeel, 

tundlikkus, üldine ladusus), selleks, et edusamme teha. Kuid 

kindlasti on see vaeva väärt – tõeline võimalus kasvamiseks.

16. Ma võin sattuda kokku kellegagi, keda ma tean.

Seda peaks ju pidama heaks asjaks! Teine inimene peaks seal 

olema samal põhjusel nagu sinagi – et nautida alastiolemist. Väga 

tõenäoliselt muudaks selline kohtumine sinu suhet selle teise 

inimesega – paremuse suunas, kuna selgub ootamatult, et teil on 

midagi ühist. Kindlasti kehtib see enamikus eraklubides. Avalike 

randade puhul on tõsi see, et seal viibib ka inimesi, kes 

külastavad neid kohti selleks, et näha, mis toimub, ilma et nad 

selles tegelikult osaleksid. Kuigi inimesed, kellele meeldib alasti 

olla, on väga diskreetsed selle suhtes, kellega antud teemal 



kiinduda eesmärki endasse – mis iganes see võib ka olla (ja 

mis võib ka muutuda). Võib-olla on siin asjakohane budismi 

suurepärane taipamine. Me peame õppima ettevaatlikult 

vältima kiindumuse ja himu püüniseid. Me ei saa jõuda lõpliku 

vabanemiseni, kuni me pole loobunud kõikidest kiindumustest 

ja himudest.

    Mõned inimesed leiavad, et suurepärane on alustada 

sellest, et loobuda kiindumusest rõivastesse ja kaaslaste 

heakskiitu, mis seda tagant õhutab.

*
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äärmiselt mühaklikuks. Kuid parimaks ja pikaajaliseks nõuandeks 

sulle on hakata end oma keha ja selle väljanägemise suhtes 

mugavalt tundma. Sa võid otsustada seda paremaks muuta, kui 

võimalik, või siis lihtsalt õppida endaga õnnelik olema – sellisena, 

nagu sa oled.

13. Kuna ma pole mitte kunagi alasti inimeste hulgas olnud, siis 

võin ma tahtmatult rikkuda mõnda alastioleku puhul kehtivat 

sotsiaalset etiketti.

See on täiesti võimalik. Näiteks, kas sa tead, et sul peaks olema 

alati käepärast käterätik, mille peal istuda? Ning et on OK lisaks 

teiste inimeste nägudele ka nende kehasid vaadata, vähemalt nii 

kaua, kui sa ei jõllita. Õnneks pole tegelikult olemas üleliia palju 

alastioleku puhul kehtiva etiketi reegleid, mida sa peaksid 

teadma. Tervest mõistusest üldiselt piisab. Lisaks sellele annavad 

mõned minutid, mida sa kulutad nende etiketi linkide 

(http://www.naturistplace.com/nlink04.htm#etiquette) 

lugemisele, sulle teada kõik, mida vaja.

14. Kuna mul pole mingit teiste hulgas alasti olemise kogemust, 

siis tunnen ma piinlikkust ja kohmetust. Inimesed, kes alastusega 

kokku puutudes end mugavalt tunnevad, saavad teada, et see on 

mulle uus asi. Ma arvan, et ma paistan rumalana.

Igaühel peab kunagi olema esimene kord, kas see pole mitte 

õige? “Esimene kord” on miski, mida alastust nautivad inimesed 

väga hästi mäletavad. Seetõttu on nad sensitiivsed nende 

inimeste tunnete suhtes, kelle jaoks on see uus asi. Ometi 

tõmbad sa tõenäoliselt tunduvalt vähem tähelepanu, kui eeldad. 

Üsna tõenäoliselt on sul meeles unenäod, kus sa olid alasti, kuigi 

kõik teised olid riides, ja sa mõtled sellele, kui kohmetuna sa end 

tundsid, kuna sa olid väga tähelepanu tõmbav. On võimalus, et 

enamik inimesi ei pane isegi tähele, et see on sinu jaoks uus asi. 

Loe mõnesid esimese korra lugusid 



kuni sinnamaani, et sul pole mingit raskust öelda hoolimatule 

mehele, just seda, kuhu ta peaks minema. Mõned mehed, just nii 

nagu ka paljud naised, võivad karta, et nad satuvad pealt nägema 

või tõmmatakse kaasa seksuaalsesse tegevusse, mida nad ei 

taha. Tõsi on see, et sotsiaalne alastus ei tähenda näppimist ega 

orgiaid. Selles pole midagi, mis sunniks sind taluma sedasorti asja 

sinu tahte vastaselt.

11. Alasti teiste inimeste hulgas viibimine võib rikkuda, või 

ahvatleda mind rikkuma, minu religioosseid põhimõtteid.

On suur hulk religioosseid inimesi, isegi vaimulikke ja preestreid, 

kes on aktiivsed naturistid. Asi lihtsalt pole nõnda, nagu oleks 

enamik religioone ametlikult alastuse vastu, kuigi kindlasti on 

olemas palju religioosseid liidreid, kes seda vääriti mõistavad. Sa 

võid leida selle kohta põhjalikke selgitusi arvukatelt 

veebilehekülgedelt 

(http://www.naturistplace.com/nlink04.htm#religion), mis 

käsitlevad religiooni ja naturismi. Mis aga puutub sellesse, et 

alastus võiks sind kiusatusse viia… see on valdkond, mille puhul 

peaksid sa uurima omaenda südametunnistust. Kui sa arvad, et 

sinu motiivid ei sobi kokku sinu religioossete veendumustega, siis 

on sul midagi, mille kallal tööd teha.

12. Minu keha ei ole eriti atraktiivne. Inimesed hakkavad minu üle 

naerma või arvavad, et mõned mu kehaosad on vales mõõdus või 

vale kujuga.

Enamiku inimeste kehad ei ole eriti atraktiivsed. Sa saad seda 

teada juba esimesel korral alasti randa või klubi külastades. Võib 

juhtuda, et mõned tegelased avaldavad eraviisiliselt arvamust 

teiste välimuse kohta, kuid niisuguse suhtumise välja näitamist 

peetakse väga halvaks etiketiks. Enamik inimesi ei ole kriitilised, 

kas siis avalikult või mingil muul moel, ning kellegi välimuse üle 

naermist või selle kohta ebaviisakate märkuste tegemist peetakse 



Hirm alastuse ees

I Osa

Pole olemas teist niisama nakkavat passiooni kui hirm.

Montaign, Essays

Meie kartus asjade ees on vastavuses meie võhiklikkusega nende 

suhtes.

Livy, Histories

Inimkonna vanim ja tugevaim emotsioon on hirm ning kõige 

vanem ja tugevam hirm on hirm tundmatu ees.

H. P. Lovecraft

Mida me sageli kardame, selle ees tunneme peagi ka hirmu.

Shakespeare, Antony and Cleopatra

Hirm on ebausu peamine allikas ja julmuse üks peamisi allikaid. 

Hirmust jagu saamine on tarkuse algus, kui me otsime tõde 

püüdluses väärilisema elulaadi poole.

Bertrand Russell, “An Outline of Intellectual Rubbish”

    Meie viimases numbris ilmunud essees “Alastus ja isiksuse 

kasv” oli üheks oluliseks tähelepanekuks, et just hirm takistab 

väga sageli meie isiksuslikku kasvamist. Üldiselt on see hirm 

harjumatu ja tundmatu ees – kuna kasvamine nõuab, et me 

läheksime kuhugi, kus me pole enne olnud. Selleks võib olla meie 

esimene kohtumine, see, kui me räägime esimest korda suure 

hulga inimeste ees või esimene kord üksinda lennukit piloteerida. 

Või siis esimene kord, kui me kogeme sotsiaalset alastust.

    Sotsiaalse alastuse puhul kogeme me üldiselt hirmu mitmete 

võib seda juhtuda. Antud probleemiga seonduvast närvilisusest on 

tavaliselt juba iseenesest küllalt, et seda ära hoida. Parim 

nõuanne on see, et nii kaua kui sa seksuaalsetest seikadest ei 

mõtle, siis ei tule ka seksuaalset reaktsiooni. Ja isegi kui see 

juhtub, siis nii kaua, kui sa oled hoolikas selle suhtes, et asi liiga 

palju tähelepanu ei tõmbaks, kuni olukord möödub, suhtuvad 

teised naturistid asjasse mõistvalt ning ei hakka selle peale 

naerma ega mõtle sinust halvasti.

9. On füüsiliselt ohtlik külastada sageli kohti, kuhu kogunevad 

alasti inimesed.

See on täiesti vale. Muidugi, kui sa oled naine, siis pole vast kuigi 

hea mõte minna üksinda mõnda kohta, mis on kõrvaline ja kus on 

hõredalt inimesi, ilma et sa oleksid kindel oma enesekaitse 

vahendites. Aga kui see variant kõrvale jätta, siis eraklubid ja 

populaarsed avalikud piirkonnad, kus alasti viibimine on 

traditsiooniline, on üsna turvalised. On teada, et kallaletunge, 

vägistamisi ja teisi sedasorti kuritegusid on niisugustes kohtades 

ette tulnud, kuid risk pole mingil moel suurem kui teistes 

samaväärsetes paikades, kus rahvas kannab alati riideid.

10. Naisena kardan ma, et mehed hakkavad mind tülitama ja 

 seksuaalseid lähenemiskatseid tegema.

Me ei saa öelda, et seda mitte kunagi ei juhtu. Üldiselt on see 

üsna haruldane eraklubides – ja kui seda juhtub, siis palu lihtsalt 

abi mõnelt klubi korraldajalt. Kuid avalikes randades on ilmselt 

muidugi mehi, kes võivad olla nuhtluseks. On palju võimalusi selle 

suhtes midagi ette võtta. Külasta randa alati koos ühe või mitme 

sõbraga, ükskõik kummast soost – turvalisuse annab hulk (ja 

lisaks sellele on ka palju lõbusam). Külasta randa aktiivsematel 

aegadel – enamik seal viibivaid inimesi ei kiida heaks kedagi, kes 

muutub liiga pealetükkivaks, ja nad panevad tähele, kui keegi üle 

piiri läheb. Või mis kõige parem, arenda välja oma enesekindlus, 



erinevate murede kujul, nagu näiteks, et meie üle hakatakse 

naerma või et me teeme valesid asju või et meile lähenetakse 

seksuaalselt. Me vaatleme mõnda niisugust muret edaspidi 

lähemalt, kuid põhiolemuselt on tegelikult tegemist lihtsalt 

hirmuga tundmatu ees.

    Kas kõikide hirmude puhul on tõepoolest tegemist lihtsalt 

hirmuga tundmatu ees? Tõenäoliselt mitte, või kui, siis ehk suure 

üldistusena. Näiteks hirm valu või füüsiliselt viga saamise ees ei 

kuulu tõenäoliselt sellesse kategooriasse. Ometi võib sageli 

juhtuda, et harjumatu olukorraga vastamisi seistes on meil 

põhjust eeldada valu või füüsiliselt viga saamist. Aga võtame 

teistsuguse näite: hirm töökoha kaotamise ees. (Ja seda üldiselt, 

mitte spetsiifiliselt selle tõttu, et ollakse seotud sotsiaalse 

alastusega.) Miks põhjustab võimalus töökohta kaotada meis 

hirmu? Hüva, muidugi on sellel mitmeid ebameeldivaid tagajärgi: 

kitsikus, uue töö leidmiseks vajalikud jõupingutused, mõtlemine 

asjadest, ilma milleta meil ehk läbi tuleb ajada, kui me ei suuda 

kiiresti uut sobivat tööd leida.

    Kuid eeldades, et meil on normaalsed oskused ja võimed, on 

siiski saadaval hulgaliselt töökohti. Niisiis teeb meile tegelikult 

muret ehk hoopis see, et me peame mingil moel muutuma. Võib-

olla tuleb meil meeldiva töökoha saamiseks teise kohta elama 

kolida. Meil tuleb õppida läbi käima uute inimestega ja toime 

tulema uute olukordadega. Võib-olla peame me koguni õppima 

uusi oskusi või asuma tööle hoopis teistsuguses valdkonnas kui 

see, millega me harjunud olime. Kõik need asjad on näited 

harjumatust ja tundmatust.

    Nende tundmatute asjade käsile võtmine nõuab meilt 

muutumist – ja kasvamist. See suurendab kindlasti olulisel määral 

meie hirmu. Olukord, kus tuleb õppida toime tulema sotsiaalse 

alastusega on paljuski samasugune.

pole eelnevalt harjutanud oma lapsi mõtlema, et alastuses on 

midagi sobimatut, siis ei peaks sul olema mingit muret, et enda 

neile alastiolekus näitamine põhjustaks probleemi. Lõppude 

lõpuks on miljonid lapsed kasvatatud üles 

nudistlikes/naturistlikes/alastuse-sõbralikes keskkondades 

viimase 100 aasta jooksul (rääkimata juba inimkonna ülejäänud 

ajaloost). Kui alastus oleks tõepoolest lastele kahjulik, siis 

kindlasti oleks seda mõnedes nudistlikes perekondades ka näha. 

Ometi pole lihtsalt olemas mingisugust tõendusmaterjali, et 

sedalaadi kasvatus oleks neile kahju teinud. Ole valmis juhtima 

tähelepanu sellele lihtsale faktile, kui sulle antud teemal 

väljakutse esitatakse.

7. Ma võin kaotada oma töökoha, kui saab teatavaks, et ma 

nautisin sotsiaalset alastust.

See on taas kord üsna ebatõenäoline, kuid see sõltub nende 

inimeste suhtumisest, kes on sinu töökohal juhtival positsioonil. 

Mõned töökohtade kategooriad, nagu näiteks kooliõpetajad või 

lastepäevakodu töötajad, võivad selles suhtes eriliselt tundlikud 

olla. Enamasti ei pruugi sinu tööandja sellest siiski kunagi teada 

saada ja peaaegu kindlasti ei hakka ta midagi ette võtma, kui ta 

ka teada saab. Sa pead lihtsalt hindama riski oma enda olukorra 

puhul. (Ja pealegi võib näiteks Paganlus, kas siis koos alastusega 

või ilma selleta, olla samuti ohtlik sinu õpetajakarjäärile mõnedes 

paikades Piiblivöö piirkonnas. Vaata ühte lugu allpool, meie 

Uudiste (http://www.naturistplace.com/wnl-0303.htm#news) 

sektsioonis.)

8. Mehena võib mul tekkida erektsioon, kui minu ümber on alasti 

inimesed, eriti just naised.

See on tõenäoliselt kõige tavalisem hirm, mis meestel sotsiaalse 

alastusega seoses on. Enamiku meeste puhul on see hirm 

absoluutselt alusetu, kuigi mõnedel kuttidel, eriti just noorematel, 



Inimesed on veel rohkem laisad kui nad on pelglikud ning nad 

kardavad kõige rohkem neid raskusi, millega tingimusteta ausus 

ja alastus neid koormaks.

Friedrich Nietzsche

Kas alastiolek pole mitte sündsusetu? Ei, loomu poolest mitte. See 

on sinu mõtlemine, sinu rikutus, sinu hirm, sinu korralikkus, mis 

on sündsusetu. Tulevad meeleolud, mil need meie rõivad pole 

mitte ainult liiga tüütud kanda, vaid nad on ka ise sündsusetud.

Walt Whitman, A Sun-bathed Nakedness

    Parim viis hirmuga tegelemiseks on sellele vastu astuda ja 

sellega vahetult vastamisi seista. Ükskõik millise oma hirmu puhul 

tuleb meil küsida lihtsalt seda, kui tõenäoline on “halvim” võimalik 

tulemus ning kuidas oleks meil niisuguse tulemuse puhul võimalik 

sellega toime tulla. Mõte on selles, et igale hirmule silma vaadata 

ning mõelda sellest rahulikult ja ratsionaalselt.

    Tavaliselt avastame me, et “halvim” tulemus on üsna 

ebatõenäoline ning et tunduvalt tõenäolisemalt on tulemuseks 

asjad, millega me suudame hakkama saada. Ja juhul, kui me 

kahtleme oma võimes tulla toime mõnede tulemustega, on 

olemas võimalus kasvamiseks, juhul kui me hakkame omandama 

oskusi, mida on vaja nende olukordadega hakkama saamiseks.

    Elus on hulk asju, mis võiksid olla üsna hirmutavad, kui 

inimene tegelikult nende peale mõtleks. Võtkem kasvõi kõik 

asjad, mis võivad valesti minna mõne igapäevase tegevuse puhul, 

nagu näiteks tööle sõitmine. Võimalusi on mitmeid, alates bensiini 

otsa lõppemisest ja kiiruse ületamise eest trahvi saamisest, kuni 

raskesse õnnetusse sattumiseni. Me poleks iialgi võimelised 

funktsioneerima, kui me muretseksime kõigi nende võimalike 

probleemide pärast, mis päev kaasa võib tuua. Tunduvalt parem 

lähenemisviis on õppida riske realistlikult hindama ning töötada 

selle nimel, et omandada harjumused ja oskused, mis 

vähendavad neid riske nii palju kui võimalik.

    Vaatame mõnesid kõige tavalisemaid hirme, mis inimestel 

vales kohas. Sul peab endal selge olema, et alastuse ja seksi 

vahel on ainult lõtv seos ning sa pead olema endas kindel, kui sa 

teistele selgitad, et need on sinu jaoks sootuks erinevad 

kogemused, kuigi mõlemad on väga väärtuslikud sobival ajal ja 

sobivas kohas.

5. Sotsiaalse alastuse nautimisest võib tuleneda õiguslikke 

proleeme.

Õnneks on need probleemid seaduslike eraklubide puhul 

olematud. Ajad, mil inimesi eravalduses harrastatud sotsiaalse 

alastuse eest “ruineeriti”, on õnneks kauge minevik. (Kuigi 

mõnedes piirkondades esineb pahaendelisi trende, mis võivad 

möödunud aegade kimbutamised tagasi tuua.) “Avalikes” 

kohtades on asi muidugi teine. Kuid risk oleneb drastiliselt sellest, 

kus sa oled. Nii kaua, kui sa püsid kohtades, kus on pika aja 

jooksul välja kujunenud traditsioon, et seal viibitakse alasti ja 

ametivõimud sellesse ei sekku, peaks kõik korras olema. Püüa 

lihtsalt kindel olla, et sa tead paiga praegust staatust, enne kui sa 

riidest lahti võtad.

6. Alastus minu laste nähes võib tekitada õiguslikke probleeme.

See on äärmiselt ebatõenäoline enamikus piirkondades, nii kaua 

kui sa tead, et sinu lähemad perekonnaliikmed tunnevad end 

alastusega kokku puutudes mugavalt. Siin riigis pole ühtegi 

kohta, kus alastus omaenda laste juuresolekul oleks tegelikult 

illegaalne, kuigi on olemas hulgaliselt konservatiivseid kogukondi, 

kus paljud inimesed arvavad, et see nii on või peaks nii olema. 

Parim nõuanne niisugusel juhul on olla teadlik oma kogukonna 

hoiakutest ja hoida väga madalat profiili, kui see hädavajalikuks 

peaks osutuma. Selgita oma lastele, et kuigi nende perekond 

arvab, et alastus koduseinte vahel pole midagi erilist, on teisi, 

keda niisugune idee häirib, ning et alastus pole asi, mille üle 

peaks arutama inimestega, kes seda ehk vääriti mõistavad. Kui sa 



sotsiaalse alastuse proovimise suhtes on. Tihtipeale on need 

hirmud liialdatud, selles mõttes, et ette tulevad probleemid on 

tunduvalt vähetõenäolismad kui sa võiksid oletada. Kuid asi ei ole 

mitte alati nii ning me ei hakka solvama su intelligentsust, öeldes, 

et asjad ei lähe mitte kunagi viltu. Lõppude lõpuks on meil siin 

tegemist mõnede tugevate sotsiaalsete tabudega (vähemalt meie 

kultuuris), nii et mõningased riskid on olemas. Kui risk on sulle 

täiesti vastumeelne, siis tõenäoliselt pole sotsiaalne alastus sinu 

jaoks.

    Ja ometi, kui on olemas plussid, mida võib saada (nagu need 

on kindlasti olemas alastuse puhul), siis intelligentne, 

kasvamisele-orienteeritud lähenemisviis riskide käsitlemiseks on 

neist paremini aru saada ning valmistada end ette nendega 

tegelemiseks, kui see hädavajalikuks osutub – enne kui 

probleemid tekivad.

1. Minu abikaasa või teised lähedased pereliikmed on väga vastu.

Kahjuks on see üks kõige tõenäolisemaid probleeme, arvestades 

seda, kui haiglased meie ühiskonna hoiakud alastuse suhtes on. 

Samas on väga tõenäoline, et sa tead juba ette, kui see võib 

hakata probleemiks kujunema. Pole olemas ühte lahendust, mis 

töötaks igaühe puhul, kuna põhjusi, mis panevad teisi alastusele 

vastu seisma, on nii palju ja need on nii mitmekesised, kuigi need 

kõik on lõppkokkuvõttes alusetud. Kui probleemi on üldse 

võimalik lahendada, siis viisiks, kuidas seda teha, on siiras ja aus 

vestlus. Uuri sotsiaalse alastuse kohta välja nii palju kui suudad, 

vaadates siinset veebileheküge ja paljusid teisi, mis ette satuvad, 

nii et sa suudaksid täpselt selgitada, miks sotsiaalne alastus on 

hea ja miks hirmud selle suhtes on tohutult liialdatud.

2. Sõbrad, sugulased või äripartnerid saavad teada ja reageerivad 

negatiivselt.

Kuni tegemist on inimestega, kellega sa koos ei ela, pole eriti 

tõenäoline, et nad avastavad, et sa naudid sotsiaalset alastust, 

ilma et sa neile sellest räägiksid. Klubid, kas siis mingi kindla 

paigaga seotud või mitte, austavad väga liikmete privaatsust. 

Ning rannad ja teised “avalikud” paigad, kus on võimalik alastust 

nautida, asuvad tavaliselt kaugetes ja kõrvalistes piirkondades, 

kus sul on väga ebatõenäoline kohata kedagi, keda sa tead. Sinu 

ümber on inimesi, kes ei hakka oma meelt muutma, kui nad juba 

kord on alastuse suhtes negatiivse hoiakuga. Ometi, kui sa oled 

selles suhtes hoolikas, siis suudad sa üldjuhul ära arvata, kuidas 

teised reageeriksid ja kas nad vähemalt tolereeriksid sinu hoiakut 

alastuse suhtes. Seda nimetatakse teiste vaatenurgale 

häälestumise õppimiseks.

3. Isegi kui teised inimesed paistavad aktsepteerivat või 

tolereerivat seda, et mulle meeldib alasti olla, mõtlevad nad, et 

ma olen imelik.

Fundamentaalseks probleemiks on siinkohal see, et alastuse 

nautimine ei ole “imelik” – see on küll meie ühiskonnas 

ebatüüpiline ja sellest ei räägita, aga mitte “imelik” ega 

“hälbeline”, mis on halvustavad sõnad. On üsna tõenäoline, et kui 

sul on see hirm, siis arvad sa ise, et alastuse nautimises on 

midagi pisut hälbelist. Siis on sul see hirm nii kaua, kuni sa õpid 

teistmoodi mõtlema – et alastuses pole midagi loomuvastast ja et 

see on hea. Tegelikult võimaldab alastus omalt poolt õppida, 

kuidas tunda end mugavalt oma kehaga ja oma eelistustega, 

kuidas olla võimeline marssima oma trummilööja järgi, vaatamata 

asjaolule, et kõik kaaslased selle vastu survet avaldavad.

4. Inimesed võivad arvata, et mul on kinnisidee seksi suhtes.

Küsimus on: kas sul on või sul ei ole? Pea meeles, et on igati OK 

nautida seksi just samamoodi kui nautida alastust. (Kahjuks on 

meie ühiskond selles punktis väga ambivalentne.) Aga iga asja 

jaoks on oma aeg ja koht. Sul on “kinnisidee” ühe või teisega 

seoses ainult siis, kui sa tunned selle suhtes sundust valel ajal või 




