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last, kes aitab avada uksi, mis 
muidu ei avaneks. Sageli jäe-
takse need kahjuks kasutama-
ta,” selgitab Imbi. “Eesti ja Soo-
me vahet elades tunnetan selget 
erinevust, kuidas meil Eestis on 
tigedust ja enese tekitatud stres-
si rohkem. Inimesed pole veel 
selleni kasvanud ja kasvatatud, 
et mõista, kuidas iga sõna loeb, 
ka ebasõbralik pilk on pahategu! 
Kui sul pole teisele midagi head 
öelda, ära ava oma suud niisama 
nähvamiseks. Kõik su ümber on 
vaid peegel. Irooniliselt pean 
siinkohal meenutama,” muhe-
leb Imbi, “kuidas põlesin kolm 
aastat tagasi läbi sellepärast, et 
kuulsin enne Helsingi raamatu-
messi, kus teemaks oli Eesti, et 
eestlased annavad minu varem 
kokku lepitud esinemised hoo-
pis Erkki Tuomi ojale ja Sofi 
Oksanenile, sest nad olla olu-
lisemad kui mina. Põlesin sel-
lest ehmatusest läbi. Mul oli just 
ilmunud Eesti ajaloo teemaline 
raamat ja Soome kultuuriinime-
sed käisid ja helistasid, et mil-
les asi, kas Eesti omasid ei hin-
dagi…” 

Imbi õnneks sekkus toona 
kultuuriminister Rein Lang ja 
olukord lahenes ning Imbi astus 
messil siiski üles. Ent õppetun-
ni sai kirjanik siiski. “See šokk 
oli raske koorem, kuidas omade 
toetamine polegi alati endast-
mõistetav ja et pead kuuluma 
n-ö kultuuribürokraatide sõp-
rusringi, kes üritusi korralda-
vad, et paneeli pääseda. Olin 
kõigest nii väsinud, et lõpetasin 
isegi oma viisteist aastat kest-
nud suhte elukaaslasega. Ma ei 
saanud selles sasipuntras aru, et 
kõik vastused peituvad inimeses 
endas. Pidin enne maha rahu-
nema ja endasse vaatama, et 
üles leida, mis täpselt valesti on. 
Järsku lõigi laksti teadmine mu 
silme ette – kõike seda, mida 
olen teistele edasi anda ja õpe-
tada püüdnud, saan ma ju ise 
enda abistamiseks kasutada.”

Läbipõlemisest 
pääsenud
Imbi hakkas enda õpetust kasu-
tades oma elu sasipundart lah-
ti harutama. “Tegelesin joogaga, 
vabastava hingamisega, tant-
ra fi losoofi a ja praktikaga. See 

aitas. Sain aru, et kõike ei pea omal 
nahal kogema, ja töötasin välja oma 
teraapia, mida nimetan intuitiivse 
kirjutamise meetodiks, kus kasutan 
kõike, mida elus olen õppinud – fi l-
mi, kirjandust, laulu, meditatsioo-
ni.” Imbi õpetab oma meetodi jär-
gi nii Eestis kui ka Soomes huvilisi 
igalt alalt, sealhulgas kirjandustu-
dengeid, teatrirahvast jt. Õnneks on 
ka suhted endise elukaaslasega väga 
head. “Ta on mu väga hea vaimne 
sõber,” kirjeldab Imbi, “ja oma bal-
tisaksa juurtega ning fantastilise 
haritusega üks huvitavamaid ini-
mesi, keda tean. ” 

Ilmselgelt liikus Imbi tasakesi 
enda keskmesse tagasi, sest see nai-
ne, kes Pierre’i kohvikus istub, on 
endaga mõnusalt rahujalal, kuid 
pole samas laisaks muutunud, vaid 
otsib avatuna vastuseid oma küsi-
mustele, vahendab ja õpe-
tab. 2013. aastal omis-
tas Soome president 
Sauli Niinistö Imbi-
le loomingulise 
töö eest ja kahe 
maa vaheliste 
suhete arendami-
se eet Lõvi Rüütel-
konna rüütlimärgi 
ja tiitli. Imbi raama-
tu ja dokfi lmi “Tõrju-
tud mälestused” alusel 
korraldati Soomes psühho-
analüütikute seminar, kus Soome 
psühhiaatrid ja terapeudid analüü-
sisid soomlaste mahavaikitud sõjat-
raumasid just Imbi raamatu ja fi lmi 
“Soome lahe õed” põhjal. 

Arutledes Imbiga aastakümne-
tepikkuse totalitarismi ja terroris-
mi üle elanud rahvaste psüühika 
üle, mõtiskleb kirjanik: “Eestis kii-
detakse väheste eranditega taeva-
ni neid, kes välismaal midagi teiste 
suurtega koos teinud. Tegelikult on 
meil omi suuri tegijaid ju tuhande-
tes. Me peaksime üksteist kiitma ja 
austama. Okupatsiooni ajal kujune-
sid paljud inimsuhted ebasiirasteks. 
Kui keegi kedagi kiitis, siis mõeldi: 
mida ta minult saada tahab? Tun-
ded olid vaid tülinaks, sest totali-
tarismis pead ellu jääma ja tunded 
ei maksa midagi, materiaalne aga 
tagas parema äraolemise. Toimus 
teatud emotsionaalne kalestumine. 
Minu ema ütleb, et tegid inimesed 
okupatsiooni algusaastatel mis nad 
tegid, aga nad tegelesid ellujäämise-
ga. Teinekord kaasnes sellega oma 
moraali ja südametunnistuse müü-

mine. Psühhiaatrid ja psühholoo-
gid teavad, et need traumad võta-
vad erinevaid vorme ja kanduvad 
edasi kolmandasse ja neljandasse 
põlvkonda, kasvõi söömishäirete, 
masenduse, ebakindluse või muu-
na. Kadedust ja väiklust on igas 
riigis, aga nende teemadega peab 
tegelema. Inimeseks olemist peab 
pidevalt õppima, ja õppimises ei ole 
midagi häbiväärset.”

Andkem endale armu

Imbi arvab, et peaksime julgema 
rasketest asjadest rääkida. “Andkem 
endale armu!” usub ta. “See jutt, et 
Eesti oli nõrgem ja Soome oli tuge-
vam, et näe, Soome suutis Vene-
maale vastu astuda ja meie andsime 
ilma ühegi lasuta vabaduse käest 
– see on primitiivne lihtsustus,” 

kinnitab Imbi põlevi silmi. 
“Eestis läheb veel hulk 

aega, enne kui haka-
takse paremini aru 
saama sellest, mis 
Eestiga Nõukogu-
de okupatsiooni 
tõttu juhtus. Me ei 
andnud alla! Kuju-

tage ette, kui prae-
gu, kohe täna, ilma 

ette teatamata tapetaks 
kogu me valitsus ja sule-

taks piirid... Eluohtlikus olu-
korras käitub inimene ellujäämis-
instinktiga. Kui ta ellu jääb ja vas-
tu peab, elab ta šokis ja traumaga. 
Ja kui peres on midagi rasket juh-
tunud, kannatab selle all veel mitu 
järgmist põlvkonda. Kui emasid on 
ülekuulamisel piinatud, kannatavad 
selle all lapsed ja lapselapsed. Olen 
sel teemal intervjueerinud üle 300 
inimese, paljudel on söömishäired, 
õudusunenäod, kellel mis. Traumad 
kanduvad edasi põlvest põlve. Seda 
pole raske mõista. Pange silmad 
kinni, pange päriselt ka korraks sil-
mad kinni,” ütleb Imbi ja pigistab 
silmad kinni. “Kujutlege nüüd oma 
kalleid inimesi igaveseks ära viida-
vat. Räägin sellest teemast oma raa-
matus “Tõrjutud mälestused” oma 
ema ja tema kaksikõe elude näitel. 
Teen seda armastusest inimelude 
vastu.” 

Minna Soome või mitte?

Imbi räägib, et inimesed lähevad 
Soome elama, kuna arvavad, et seal 
on parem. Ta on püüdnud analüü-

Olin nii 
väsinud, et 

lõpetasin isegi 
oma viisteist 

aastat kestnud 
suhte.

Imbi Paju: 


