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E E S S Õ N A 

Haigustega võitluses on moodsal lääne medit-

siinil ette näidata hämmastavaid saavutusi. 

Kuid sellest hoolimata on ka moodsal meditsii-

nil mõnikord omad piirid. Just seetõttu on vii-

mastel aastatel palju pöördutud alternatiivsete 

ravimeetodite poole, mis põhinevad enamasti 

erinevate kultuuride traditsioonilisel meditsii-

nil. Nende ühisnimetajaks on teadmine elu-

energia olemasolust, mis mõjutab nii kosmost 

kui ka iga üksikut inimest. Hiina traditsioonili-

ses meditsiinis on sellel nimetus „qi”, Indias 

kutsutakse seda „praanaks” ja universaalsete 

teadmistega Bingeni Hildegard teadis seda 

„viriditase” nime all. 

Kõikides õpetustes, mis tegelevad peen-

materiaalse eluenergiaga, usutakse, et tervise 

võtmeks on keha, vaimu ja hinge omavaheline 

tasakaal. Sellepärast vaatleb terviklik meditsiin 

inimest kui keha, vaimu ja hinge lahutamatut 

ühtsust. Eluenergia on inimesele omane elu-

jõud, mis aktiveerib temas ka enesetervendus-

jõu. Eluenergia liigub läbi kõikide rakkude, 

reguleerib ainevahetust ja hoiab organismi 

tasakaalus. See täidab ja ümbritseb kogu meie 

keha energiasüsteemi. 

Seetõttu ei jaga terviklik meditsiin inimest 

üksikuteks osadeks ega käsitle eraldiolevaid 

probleeme, vaid hõlmab võrdselt nii keha, 

vaimu kui ka hinge. Selle pärast ei käsitleta ka 

haigusi üksikute biokeemilis-mehhaaniliste 

häiretena. Haiguste ravimiseks otsitakse nende 

sügavamaid põhjuseid. Põhjuste väljaselgita-

mine nõuab loomulikult inimese organismi- 

siseste seoste osas laialdasi teadmisi. 

Looduslikke aineid ja energeetilisi protsesse 

rakendades saab eluenergiat ergutada ja tõhu-

samalt toimima panna. Seda kinnitavad ka 

arvukad kliinilised uuringud. Kui aga energia 

liikumine on blokeeritud, tunneme end 

 halvasti ja jääme haigeks. Selle raamatu taotlus 

on anda ülevaade energeetilistest ravimeeto-

ditest: kus asuvad traditsioonilise eluenergia 

kontseptsiooni juured? Miks tekivad haigused? 

Kuidas neid tõhusalt ennetada? Missugused 

energeetilised ravivõtted aitavad juba olemas-

olevaid haigusi leevendada või neid välja 

ravida? 

Avastage koos selle raamatuga universaalne 

elu energia ja jõudke tagasi meditsiini juurte 

juurde.
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Juba meie varajased esivanemad otsisid  selgitusi 

teatud sündmustele ja fenomenidele, mis mõju-

tasid suurel määral nende elu. Šamaanid ja 

 teised n-ö spirituaalsed liidrid said sellistele 

küsimustele vastuseid nähtamatutelt loodus-

jõududelt ja taevastelt sündmustelt. Seetõttu 

arvati neil olevat eriline võime haigusi ravida. 

Tekkisid esimesed eluenergiakontseptsioonid. 

Paljudes kultuurides ja religioonides leidub 

veel tänapäevalgi kujutlusi universaalsest ja kõi-

kehõlmavast peenmateriaalsest energiast. Vanas 

Egiptuses oli selle energia nimi „ka”, antiikses 

heebrea kultuuris „cheim”. Ka paljudel põlisrah-

vaste kultuuridel on pärimusteadmisi inimese 

kehas peituva peenmateriaalse energiavälja 

kohta. Sellel baseerub näiteks ka Kesk- ja Lõuna-

Ameerika põlisrahvaste meditsiin. Maiade kul-

tuuri häving sai alguse umbes 150 aastat pKr 

müstilisel  viisil. Kuid nende teadmised tervisest 

ja tervendamisest on tänu suulisele pärimusele 

siiski säilinud. Maiadest ravitsejate (H’men) jaoks 

oli eluenergia tasakaalustamine nende põhiline 

tegevus. Nad nimetasid seda energiat „Ch’ulel” ja 

ravisid selles esinevaid häireid taimede, mas-

saaži, veeprotseduuride ja palvetega. Nende 

järeltulijad kasutavad noid iidseid ravimeetodeid 

tänaseni, seda eelkõige Mehhikos Yucatani pool-

saarel. Ka Põhja-Ameerika indiaanlased aktivee-

rivad inimesele omast peenmateerialikku ener-

giat rituaalide, higistamistelkide, helide, transis 

oleku või teatud taimede abil. 

Küllap on lääne meditsiinile kõige suuremat 

mõju avaldanud need energiakontseptsioonid, 

mida õpetatakse Indias, Hiinas, Tiibetis ja Jaa-

panis juba sajandeid ning mis kehtivad nendes 

maades moodsa meditsiiniga samaväärsete 

ravimeetoditena sageli ka tänapäeval. 

Samas unustatakse tihti ära, et eluenergia-

ideel oli algselt ka läänemaades pikk tradit-

sioon, mis ulatus tagasi 4. sajandisse eKr – 

Hippokrateseni, arstiteaduse rajajani. 

EUROOPA TRADITSIOON

Hippokrates oli veendunud, et iga inimene 

kujutab universumi mikrokosmost ja iga ini-

mese sees on elujõud, mida ta nimetas 

physis’eks. Physis loob häiritud kehas tasakaalu 

ja taastab selles pärast haigust uuesti tervikliku 

korra. Hippokratese õpetust järgiv arst toetab 

seda protsessi omalt poolt raviga, mis sisaldab 

dieeti, muusika- ja uneteraapiat, kehalisi harju-

tusi või modifi tseerunud teadvus seisundi esile-

kutsumist. 

Kreeka arst ja anatoom Galenos Pergamo-

nist, kelle teadmised avaldasid meditsiinile 

tugevat mõju kuni renessansini, vaatles ini-

mest umbes 200. a pKr kui ühtset keha ja 

hinge tervikut. Tema arvates oli aineline keha 

elu energia manifestatsioon. Seda energiat 

nimetas ta pneuma’ks ja see liikus läbi keha 

spetsiaalseid teid mööda. 

„Hing on haljendav elujõud kehas, ta toimib 

keha abil ja keha toimib hinge abil. Ta on kõik 

see, millest inimene koosneb”, kirjutas ka uni-

versaalne õpetlane ja benediktiini nunn Bin-

geni Hildegard (1098–1179), kes on tänaseni 

kuulus oma loodusravi tõttu. Usklik naine töö-

tas välja oma taimeravi ja oli huvitatud ka kos-

moloogiast. Elujõule andis ta nime viriditas, 

mis pidi toimima inimeses samamoodi kui 

makro kosmoses. 

Šveitsi arst, alkeemik, astroloog, müstik, 

teoloog ja fi losoof Paracelsus (pärisnimega 

E N E R G I A  O N  E L U
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Philippus Th eophrastus Aureolus Bombastus 

von Hohenheim; 1493–1541) vaatles inimest 

kui osa ümbritsevast tervikust: „ Sama, mis on 

taevas, on ka maa peal. Ja seesama, mis on maa 

peal, on ka taevas.” 

Kuni uue ajani peeti haiguste põhjusteks 

elu energia häireid. Paljud arstid praktiseerisid 

veel 18. sajandi lõpulgi energiaravi ja olid 

veendunud, et nad suudavad näiteks magnetite 

või lihtsalt käte pealepanemise abil anda pat-

sientidele edasi oma peenmateerialikku fl uidu-

mit. Kuid alates 1850. aastatest ei olnud mood-

sas lääne meditsiinis sellisele eluenergia -

kontseptsioonile enam kohta. 

KUIDAS ENERGIARAVI TOIMIB?

Energiaravi terviklik käsitlus ei jaga inimest 

üksikosadeks, vaid hõlmab keha, vaimu ja 

hinge kui tervikut. Sellele vastavalt ei tõlgen-

data ka haigusi n-ö aparaadi üksikute bio-

keemilis- mehhaaniliste hälvetena. 

Tervisele ja heale enesetundele on väga täh-

tis elu energia vaba liikumine, mis hoiab kõiki 

osi koos ja mis toimib ühte moodi nii inim-

organismis kui ka  kosmoses. 

Energiaravi lähtub sellest, et kõik psüühili-

sed ja füüsilised toimingud, kõik kehatalitlused 

ja elundite süsteemid on allutatud ülimale 

peen materiaalsele energiale. Kui kehas on selle 

takistusteta ringlus häiritud, halveneb enese-

tunne ja tekivad haigused. Tervis on tasakaa-

lustatusega otseses seoses. Nii nagu igal pool 

looduses, on ka inimeses olemas vastastikused 

jõud: naiselik ja mehelik, liikumine ja paigal-

seis, kuumus ja külmus... Ainult siis, kui kõik 

need vastandlikud paarid on tasakaalus, oleme 

me terved ja tunneme end hästi. Ainult siis 

saab energia vabalt liikuda. 

Vastavate ravivõtetega saab energiasüsteemi 

E R I N E VA D  E N E R G I AVÄ L J A D
Mõiste „energiaravi” tekkis 1980. aastate kes-

kel USA-s. See hõlmab kõiki ravimeetodeid, 

mida kasutatakse energiaväljade diagnoosimi-

sel ja ravis, ning ka seda, kuidas need inime-

sele mõjuvad. On olemas nii loomulikke kui ka 

kunstlikke ravimeetodeid. Esimeste hulka kuu-

luvad sellised traditsioonilised ravimeetodid 

nagu klassikaline akupunktuur, Bachi õieteraa-

pia ja ravimassaažid. Kunstlikud ravimeetodid 

(elektroakupunktuur, radioonika, nõrkade 

elektromagnetiliste väljade abil ravimine) töö-

tavad seevastu kunstlikult tekitatud energiaväl-

jadega. Need ravivõtted või diagnostikad, kus 

kasutatakse aparaate või kompuutrit, baseeru-

vad inimese keha biofüüsikaliste fenomenide 

mõõtmistel. Nendega on seotud ka mõiste 

„informatsiooniline tervendamine”*, mida 

kasutatakse mõnikord ka energiaravi sünonüü-

mina. Energiaravi kunstlikult tekitatud energia-

väljade ja aparaatide abil selles raamatus ei 

käsitleta. Järgnevatel lehekülgedel tuleb juttu 

ainult traditsioonilistest ravivõtetest ja peen-

materiaalse energia tasakaalustamisest – ees-

kätt seetõttu, et need ravivõtted pakuvad erine-

vaid võimalusi, mida iga inimene saab ise 

teiste ravimeetodite toetuseks rakendada.

* Tõlkija märkus: vt dr Bruce Forciea „Ravikoodi murd-

mine” (kirjastus Nebadon 2009).
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blokeeringuid vabastada. Energia vähesuse 

 korral on võimalik seeläbi kogu energiataset 

tõsta. Blokaadi eemaldamisega varustatakse 

kõiki ülejäänud elundsüsteeme jälle optimaal-

selt energiaga ja keha hakkab loomulikul moel 

end tervendama. 

On palju erinevaid ideid, kuidas energia-

defi tsiidist paraneda ja energiasüsteemihäireid 

kõrvaldada. Sellised ravivõtted nagu akupunk-

tuur, akupressuur, moksibutsioon, ravimassaa-

žid, ravivannid, ravivõimlemised (qigong, taiji 

quan, jooga), meditatsioon, dieet või ravimteed 

võivad anda hämmastavaid tulemusi. Alati ei 

ole võimalik nende mõju teaduslikult põhjen-

dada. Vastupidiselt eelarvamustele ei ole tradit-

sioonilistel energiaravimeetoditel mingit 

 pistmist hookuspookusega. Nad toetuvad tra-

ditsioonidele ja teadmistele, olles samal ajal 

tavaliselt läbi põimunud fi losoofi lise süstee-

miga. Nii ravisid hiinlased rõugeid juba sajan-

deid tagasi teatud liiki vaktsineerimisega. 

Indias võeti tarvitusele spetsiaalseid dieete, et 

mõjutada kehalist tasakaalu.

ENERGIARAVI TÄNAPÄEVAL

Hoolimata oma tuhandeaastasest traditsioonist, 

oli energiaravi läänes pikka aega unustusehõlma 

vajunud. Alles 1970. aastate algusest alates nau-

dib see taas kasvavat tähelepanu. Energiaravi 

vallandajaks oli New York Timesi ajakirjaniku 

James Restoni artikkel oma kogetust. Hiinas vii-

bimise ajal pidi ta pimesoolelõikusele minema. 

See on rutiinne sekkumine, millel energiaraviga 

õigupoolest mingit pistmist ei ole. Energiaravi 

kasutati alles pärast operatsiooni, et valu leeven-

dada. Mõju, mille arstid akupunktuuriga saavu-

tasid, oli tõepoolest muljet avaldav.  

Umbes samal ajal võtsid teadlased luubi alla 

ka India joogide keha eneseregulatsiooni kont-

septsiooni. 1978. aastal oli Maailma Tervise-

organisatsioon (WHO) lõpuks selle poolt, et 

võtta esmatasandi arstiabi hulka ka traditsioo-

nilise meditsiini õpetused (avaldus tehti Alma-

tõs). Sellest ajast algas eelkõige Hiina tradit-

sioonilise meditsiini (HTM) ja Vana-India 

ajurveeda meditsiini tõeline renessanss. Arstide 

arv, kes on traditsioonilise meditsiini meeto-

dite suhtes avatud, kasvab. Paljud neist isegi 

praktiseerivad alternatiivseid ravivõtteid. 

Paralleelselt selle arenguga on tekkinud 

energia ravi uued vormid. Ameerikas näiteks 

õpetatakse välja meditsiiniõdesid, kes toeta-

vad paranemisprotsessi puudutustega (Th era-

peutic Touch). Juba pikemat aega kuulub ope-

ratsioonimeeskonda hoolduspersonal, kellel 

on vastav kvalifi katsioon. Inglismaal kaasavad 

arstid oma patsientide ravimisse ravitsejaid, 

kes toetavad klassikalist meditsiini näiteks 

käte peale panekuga või kasutavaid teisi taolisi 

võtteid. 

Ka saksa keeleruumis on energiaravi tõusu-

teel. Juba 2005. aastal näitas Allensbachi Insti-

tuudi uuring, et ainult 18 protsenti küsitletud 

haigetest soovis ravimeetodit, mis seisnes üks-

nes puhtal klassikalisel meditsiinil. Seevastu 61 

protsenti kõigist liidumaakodanikest pooldas 

Hiina traditsioonilise meditsiini ja klassikalise 

meditsiini kombinatsiooni. Ka haigekassad on 

selle uuringu tulemustele reageerinud ja näi-

teks akupunktuuri oma teenuste kataloogi võt-

nud. Terviklikkuse meetod ulatub ka teistesse 

klassikalise meditsiini valdkondadesse – näi-

teks tunnistas noor interdistsiplinaarne teadus-

haru psühhoneuroimmunoloogia, et immuun-

süsteem, närvi- ja hormoonsüsteem ning 

psüühika on omavahel tihedalt seotud. Nii või-

vad akuutsed psüühilised häired immuunsust 

vähendada ja haigusi põhjustada. 

Nagu elus sageli, ei ole kõik kuld, mis hiil-

gab. Kahjuks leidub palju šarlatane, kes püüa-

vad haigete inimeste lootusest kasu lõigata. 

See kahjustab energiaravi mainet. Ainult ars-

tide, tervendajate ja kompetentsete ravijate 

sihi pärane koostöö suudab nende „mustade 

lammaste” ebausaldusväärse tegevuse lõpe-

tada. Ravida tuleb seejuures arsti ja/või ter-

vendaja pideva järelevalve all. 
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Hiina traditsioonilisel meditsiinil (lühend: 

HTM) on 3000-aastane ajalugu ja seetõttu on 

tal põhjalikud teadmised loodusest ning ini-

mesest. Nagu kõikide energiaõpetuste puhul, 

on ka selle õpetuse keskpunktiks keha, vaimu 

ja hinge lahutamatu ühtsus. 

KEHA PEAMISED SUBSTANTSID

Õpetus lähtub sellest, et inimese keha koosneb 

viiest peamisest substantsist ehk algainest. 

Need on: 
• eluenergia (qi),
• eluessents (jing),
•  vitaalsus (shen),
•  veri (xue),
•  kehavedelikud (jin ye). 

Kõik need algained on terves kehas tasakaa-

lus ja määravad keha elutalitlused. Seejuures ei 

vastuta nad mitte ainult vastavate füsioloogi-

liste, ainevahetuslike ja biokeemiliste, vaid ka 

intellektuaalsete ja spirituaalsete (vaimsete) 

protsesside eest. Inimese kolm aaret on eel-

kõige qi, jing ja shen. Need kehastavad elu 

dünaamikat, allikat ja vaimu ning on ükstei-

sega lahutamatult seotud.

ELUENERGIA – QI
Kõike läbiv qi on Hiina meditsiinis äärmiselt 

oluline. Täpset keelelist vastet sellele sõnale 

lääne keeleruumis ei ole. Ülekantud mõttes 

võiks qi tähendus olla hingeõhk, õhk, vine, gaas, 

eeter, olemine, elujõud, eluandev printsiip või 

lihtsalt energia. Üks Shaolini kloostri meister 

lausus kord eluenergia qi kohta nii: „Qi voolab 

kehas takistamatult ja vabalt. Qi on nagu vesi 

ojas. Kui oja on vett täis ja voolab takistamatult, 

on keha terve. Iga qi üleujutus või puudujääk 

põhjustab haigusi – nii nagu oja hävitab oma 

teel kõik, kui ajab üle kallaste, või laseb maal ja 

taimedel kuivada, kui vett on liiga vähe.”

HIINA TRADITSIOONILINE 
MEDITSIIN

K O L L A N E  K E I S E R
HTM-i põhialuseks on mitmed tekstid, 

nende hulgas „Kollase keisri õpetus sise-

misest meditsiinist” (Huang Di Nei Jing). 

See üks vanemaid traditsioonilisi HTM-i 

tekste ei ole oma tähtsust ka tänapäeval 

kaotanud. Kogu koosneb tundmatute 

autorite poolt loodud 81-st traktaadist aja-

vahemikul umbes 400 aastat. Teos on kir-

jutatud Kollase keisri Huang Di ja tema 

arsti Chi Po dialoogidena küsimuste- 

vastuste vormis, kus antakse diagnostika 

ja ravimeetodite kohta väärtuslikku infor-

matsiooni.
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Qi on kogu elu alus, see on omane kõigele 

elavale. Qi liigub kehas mööda nn meridiaane 

(nähtamatud energiakanalid; vt alates lk 25). 

Terve inimese kehas liigub qi vabalt ja ühtla-

selt, ta annab kehale ja vaimule eluenergiat, 

hoolitseb tervise ja vitaalsuse eest. 

Qi’l on kehas mitu põhiülesannet:
•  soojendab ja reguleerib kehatemperatuuri; 
• on kõikide kehaliste ja vaimsete liigutuste 

 allikaks, vastutab kõikide psühholoogiliste 

ilmingute eest;
•  vastutab kasvamise, arengu ja ainevahetuse 

eest;
•  hoolitseb korrapärase seedimise ning toidust 

ja hapnikust saadava energia optimaalse 

omandamise eest;
•  mõjutab mittevajalike jääkainete eemalda-

mist ja toitainete omastamist;

•  kaitseb haiguste ja kahjulike välismõjude 

eest;
•  hoiab elundeid õiges kohas, samuti keha-

vedelikke ja verd veresoontes ning elundites.

Kui tundlik süsteem läheb tasakaalust välja, 

siis energia voog aeglustub. Kui energia jääb 

seisma, võib sellel olla tervisele ja enesetundele  

tõsiseid tagajärgi. Kõigepealt  ilmnevad valu ja 

ebamugavustunne, hiljem tekivad füüsilised ja 

vaimsed haigused.  

Qi allikad

Qi’d on kahte liiki: sünnieelne (pärilik yuan-qi) 

ja sünnijärgne qi. Esimene antakse lapsele 

tema vanemate poolt juba eostamisega kaasa. 

See on inimese jõu ja vitaalsuse vundamendiks 

ja vastutab tema individuaalse kasvu ning 

arengu eest. Pärilikku qi’d ei ole võimalik 

uuendada ja seda ei tohiks kõike ära ammen-

dada. 

Pärilikku qi’d täiendab energia, mis saa-

dakse õhust ja toidust. Kopsud saavad hingates 

õhu qi’d ning magu ja põrn moodustavad sel-

lest, mida me sööme ja joome, toidu qi, mis 

tõuseb kopsudesse, ühineb seal õhu qi’ga ja 

muutub rinnapiirkonna zong qi’ks. See muutub 

omakorda päriliku qi kaastoimel peamiseks 

zhen qi’ks, mis on kehaomase qi lõpptulemus. 

See energia liigub meridiaanides ja toidab 

elundeid.

ELUESSENTS – JING
Peenmateriaalne jing on elu alus ja igasuguse 

orgaanilise muutuse allikas. Keha vajab seda 

vastavalt vanusele erinevateks protsessideks: 

kuni puberteedieani reguleerib jing elundite 

kasvu, hiljem tagab nende talitluse ja sek-

suaalse arengu. 

Vananedes hakkab jing vähenema. Sigimis-

võime ja elundite talitlussuutlikkus aastate 

jooksul järjest väheneb, kuni jing on täielikult 

kustunud ja inimene sureb. 

Jing esindab organismis yin’i ja yang’i pärit-

olu ( vt alates lk 19) ja kannab endas mõlemaid 

Q I  TA J U M I N E
•  Istuge sirgelt toolil (ärge nõjatuge) ja 

tõstke küünarnukist kõverdatud käed 

rinna kõrgusele, peopesad vastamisi, 

 teineteisest umbes 30 cm kaugusele.

• Kujutage ette, et hoiate käte vahel õhu-

palli. Sisse hingates imete kogu õhu 

 pallist välja ja pall tõmbub kokku. Välja 

hingamisel voolab õhk palli sisse tagasi ja 

pall paisub.

•  Keskenduge oma kätele ja hingake rahu-

likult korrapärases rütmis edasi. Mõne aja 

pärast hakkate tundma, kuidas qi Teie 

kätes ringleb. Võib tekkida tunne, nagu 

istuksite pilve peal.
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pooluseid. Tema yang-aspekt soojendab yang’i 

kõikides elundites ja loob eelduse selle kõikide 

ülesannete täitmiseks. Sellepärast on jing’l ka 

tähtis ülesanne varustada keha igat liiki qi’ga, 

jagada ja transformeerida seda. 

Jing’i yin-aspekt loob materiaalse aluse 

luude ja luuüdi, aju, vere ja sperma moodusta-

miseks. Ta tagab säilitamise, kasvamise, arengu 

ja sigimise. 

Kui jing on häirunud, väljendub see näiteks 

enneaegses vananemises, seksuaalfunktsioo-

nide häiretes või sigimatuses. 

Jing’i allikad

Sarnaselt qi’ga pärineb ka eluessents jing kahest 

erinevast allikast: esimene on pärilik jing, teda 

on nimetatud ka „Eesmise taeva” essentsiks 

(xian tian). See tekib eostamisel ja koosneb nii 

vanemate kui ka looduse essentsist. Xian tian 

on võrreldav lääne meditsiinis geenidega. See 

on igal inimesel erinev, mistõttu on ka keha-

ehitus ja spetsiifi lised arengupotentsiaalid igal 

inimesel erinevad. Eriti väärtuslik on pärilik 

jing, kuna seda ei ole võimalik uuendada. 

Teine osa on sünnijärgne ehk „Tagumise 

taeva” essents (hou tian). Selle saame õhust, 

mida hingame, ja toidust, mida sööme. Seega 

saame seda iga päev pidevalt juurde toota. 

VITAALSUS – SHEN
Shen on inimese sees olev kosmiline energia. 

Ta annab meile võime mõelda ja otsustada. 

Lisaks juhib shen teadlikkust, mälu, psüühikat 

ja und ning on meie isiksuse väljendus. 

Kuna Hiina traditsiooniline meditsiin 

vaimu ja keha eraldi ei vaatle, on shen’il ka ter-

vise seisukohast tähtis roll. Juba suur Hiina 

fi losoof Laozi (6. sajand eKr) teadis: „See, kes 

toidab oma vaimu, ei sure.” 

Väljendusrikas isiksus, säravad silmad, 

psüühiline vastupidavus ja otsusekindlus viita-

vad tugevale shen’ile. Nõrk shen väljendub see-

vastu erinevate neurootiliste ja psühhootiliste 

sümptomitega psüühiliste häiretena. Esineda 

võib närvilisust, unetust, hajameelsust, isegi 

maaniaid ja hallutsinatsioone. Apaatia ja elu-

rõõmu puudus annavad tunnistust shen’i täieli-

kust puudumisest. 

Shen’i häireid saab ravida toitumise, liiku-

mise ja akupunktuuriga. 

Shen’i allikad

Ka shen jaguneb pärilikuks ja omandatud 

shen’iks. Omandatud shen’i allikad, mis päri-

likku shen’i iga päev täiendavad, on qi ja jing. 

Shen’i toidab südame qi, aga ka veri ja yin. 

Kui kaks viimast puuduvad, tekivad shen’is 

häired. 

Hiina hieroglüüfi  „qi” ülemine osa tähendab „riisi”, 
 alumine „auru” – tõend eluenergia samaaegsest 
 materiaalsest kui ka mittemateriaalsest koostisest.
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P E H M E D 
 L I I K U M I S S Ü S T E E M I D 

Liikumine on kui elueliksiir: see parandab 

meie elukvaliteeti ja mõjub tervisele positiiv-

selt, sest vähendab krooniliste haiguste riski. 

Regulaarne kehaline aktiivsus tugevdab liha-

seid, hoiab kõõluste ja sidemete elastsust, 

vähendab südamehaiguste riski, soodustab ter-

vislikku und, takistab ülekaalulisust ja haiges-

tumist 2. tüübi diabeeti ning sealhulgas suu-

rendab ka psühholoogilist heaolu.  

Kehalisel aktiivsusel on ainult siis kaitsev 

toime, kui see on kohandatud personaalse 

koormustaluvusega. Vastasel juhul varitseb 

vigastuste või haiguste süvenemise oht. Nii 

näiteks ei tohiks ülekaalulised tegeleda jooks-

misega, sest nende jalaliigesed peavad kandma 

normaalsest keharaskusest kaks ja pool kuni 

kolm korda suuremat koormust. Südamehai-

ged peaksid oma liikumisprogrammi tingimata 

arstiga läbi arutama ja laskma oma vormi 

kontrollida, enne kui harjutustega pihta hakka-

vad. 

Kuid on olemas ka liikumissüsteeme, mis 

sobivad enamikule inimestele. Nende hulka 

kuuluvad eelkõige qigong ja selles raamatus 

tutvustatavad joogaharjutused. Neil ei ole posi-

tiivne toime mitte ainult kehale, vaid nad soo-

dustavad ka sisemist rahu, pakkudes vaimule ja 

hingele naudingut, sest liikumine on neis 

ühendatud meditatsiooniga. 

QIGONG 

Qigong on terviklik harjutuste süsteem, millel 

on tuhandete aastate pikkune traditsioon. 

Kõige vanemaid viiteid selle kohta võib leida 

alustekstist „Kollase keisri õpetus sisemisest 

meditsiinist” (vt lk 15). 

Qigong’i kasutatakse välise keha ja sisemuse 

tugevdamiseks. See soodustab rahu ja kesken-

dumist, annab kerguse ja elavdab meelt. Lisaks 

neile toetab töövõimet, omab positiivset toi-

met liigestele, luudele, nahale, ajutalitlustele, 

seedimisele, elunditele ja vereringele. 

Kehaliste aspektide kõrval annab qigong

sageli ka positiivse ellusuhtumise. See ei ole 

mitte ainult võimlemisharjutuste süsteem, 

L I I K U M I S E  J U U R E D 

Nii nagu kogu meie elu, mõjutavad ka meie 

liikumist yin ja yang. Selleks et elujõudu 

qi’d toita ja tema eest hoolitseda, järgivad 

qigong’i voolavad liigutused mõlema 

polaarse jõu harmoonilist vaheldumist. 

Aktiivsusele järgneb rahu ja nendest tekib 

uuesti liikumine. Pärast kogumise faasi ja 

keskendumist iseendasse järgneb avane-

mine ning asendumine. Sel moel on kõik 

voolamises, vaim ja keha sulanduvad ja 

hing täitub sügava rahuga.
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mida parimal juhul regulaarselt drillitakse. 

Üksikute harjutuste taga on peidus sügav fi lo-

soofi a. Keha teadlik tajumine ja kujutlusvõime 

harjutamine on osa kontseptsioonist, millest 

praktiseerija peaks leidma oma juured. Seega 

võib qigong’i praktiseerimine sageli muuta ka 

isiklikke seisukohti ja eesmärke. 

Hoolimata qigong’i mitmekülgsest positiiv-

sest mõjust peaksite enne harjutama hakka-

mist arstiga/loodusraviarstiga konsulteerima 

ja laskma ennast läbi vaadata. Kehalisi ja hin-

gelisi haigusi peaks igal juhul arst ravima. 

Qigong võib sel juhul ravi efektiivselt toetada. 

Nii näiteks tehti 2010. aastal Fudani Ülikooli 

Shanghai vähikeskuses integratiivse onkoloo-

gia osakonnas uuring 96-l rinnavähi tõttu kii-

ritusravi saanud naisel, mille põhjal selgus, et 

nendel vabatahtlikel, kes tegelesid nädalas viis 

korda qigong’iga, vähenes depressioon ja 

 väsimus (kurnatus) ning nende elukvaliteet 

 paranes. Uurijad tõestasid ka qigong’i posi-

tiivset mõju patsientidele valu ja astma korral. 

See parandas nii patsiendi und kui ka psüühi-

list seisundit. 

Qigong’il on positiivne toime keskeas naiste 

luuhõrenemise profülaktikas, ta mõjutab par-

kinsonismi sümptomeid ja vähendab tinnitust 

(kohinat kõrvades) ning tasakaaluhäireid. 

ERINEVAD KOOLKONNAD
Qigong’i on kahte liiki. Rahulikus qigong’is 

on väga tähtis hingamine. Seda praktiseeri-

takse seistes, istudes või lamades. Sisemist 

energiat juhitakse intensiivselt rahulike liigu-

tuste abil. 

Liikuv qigong sisaldab nõtkeid, voolavaid 

 liikumisi, mis aitavad mõtteid ja tundeid, 

 füüsilist jõudu ja qi’d tasakaalustada. 

Üldiselt hõlmab qigong kõikvõimalikke elu-

energia ergutamise harjutusi. Siia hulka kuulu-

vad ka taiji ja lõhnav qigong. 

Kuigi erinevad koolkonnad rõhutavad eri-

nevaid aspekte, on kõigil siiski ühine alus, 

nimelt sisemine ja väline hoiak.

Hingamine

Qigong’is kasutatakse palju erinevaid 

hingamis tehnikaid. Algajate jaoks on neist olu-

lised siiski ainult kaks: loomulik hingamine ja 

 qi-hingamine. Esimene tundub võib-olla 

iseenesest mõistetavana, kuid siiski hingab 

 enamik inimesi rinnaga, aga mitte kõhuga. See 

võib põhjustada valet kehahoiakut, pingeid, 

samuti südame- ja vereringehäireid. Te hingate 

õigesti, kui nina kaudu sissehingamisel on suu 

suletud ja kõht paisub kergelt ette. Ainult siis 

laskub diafragma allapoole ja masseerib kõhu-

õõneelundeid. Väljahingamisel – samuti nina 

kaudu – muutub kõht jälle lamedaks. Kui ase-

tate oma käed endale kõhu peale teineteise 

kohale, tajute selgelt, kuidas kõht tõuseb ja 

vajub. 

Qi-hingamisel hingate aeglaselt läbi nina 

sisse. Diafragma liigub seejuures kergelt alla, 

Qigong aitab säilitada tervist ja elukvaliteeti kõrge eani.



105PEHMED  L I IKUMISSÜSTEEMID 

mistõttu kõhulihased tõmbuvad automaatselt 

kergesse pingesse. Sellise hingamise korral 

voolab qi alumisest dantianist (keha energeeti-

line raskuskese alakõhus, umbes 1,5 sõrme 

laiuselt allpool naba) meridiaani. 

Sel ajal, kui Te läbi nina välja hingate, lõd-

vestuvad kõhulihased ja alumine dantian on 

energiaga täidetud.

LÕHNAV QIGONG
Selle väga tõhusa qigong’i-liigi liigutused on 

kergesti arusaadavad ja neid on lihtne ka ilma 

eelteadmisteta ära õppida. Lisaks saab neid 

hõlpsalt igapäevaelus rakendada. Vastupidi-

selt traditsioonilistele lõhnava qigong’i harju-

tustele ei pea siin keskenduma kindlale 

 ettekirjutusele. Hingamine ei pea olema 

kohandatud harjutuse liigutustele, vaid võib 

vabalt voolata, nagu on eelnevalt kirjeldatud 

qi-hingamises.  

Lõhnav qigong tugevdab üldiselt keha ja 

tekitab hea meeleolu. Osa harjutusi avaldab 

leevendavat toimet mõningatele haigustele, 

näiteks südame-veresoonkonnahaigustele, 

bronhiaalastmale, reumale, peavalule ja mig-

reenile, veeniprobleemidele, silma- ja naha-

haigustele, ülekaalule, kõrgele vererõhule ja 

seedekulgla haigustele. 

Traumajärgselt on lõhnavat qigong’i mõtte-

kas kasutada liikumisraviks. Sel juhul võib har-

jutusi sooritada ka istudes.

Harjutused igaks päevaks

Lõhnavat qigong’i on soovitatav harjutada kaks 

korda päevas 15 kuni 20 minutit. Seejuures ei 

pea Te sooritama kogu harjutustetsüklit, vaid 

võite teha spetsiifi lisi harjutusi vastavalt sellele, 

mille üle Te kaebate. Igal juhul peaks iga harju-

tust tegema maksimaalselt 54 korda järjest. 

Seejuures pidage täpselt kinni üksikute liigu-

tuste järjekorrast. 

Harjutamisel peaksite tähele panema järg-

nevat. 
•  Eriti hea on harjutamine vabas looduses. 

Kuid ka hästi õhutatud ruum sobib lõhnava 

qigong’i sooritamiseks.
•  Grupis harjutades on energiaväli mõnikord 

parem ja tugevam. Peale selle täiendavad 

grupis end hästi mõlema sugupoole yin- ja 

yang-energiad.
•  Ärge muretsege, kui harjutamise ajal näiteks 

haigutate, higistate, värisete, nutate, röhitsete 

või tunnete kõhupuhitust. See on isegi hea ja 

kasulik ning märk sellest, et Teie keha vaba-

neb kuhjunud mürkidest ja hakkab para-

nema.
•  Võtke endale aega ja sooritage liigutused aeg-

laselt ning voolavalt. 
•  Hingake alati läbi nina sisse-välja.
•  Lõpetage alati lõhnav qigong lõpuharjutu-

sega, vastasel juhul võite haigeks jääda. See 

kehtib ka sel puhul, kui teete kogu harjutuste 

tsükli asemel näiteks ainult ühe harjutuse. 

Lõpu harjutus sulgeb energia voolamise. 

H A R J U T U S T E  M Õ J U J Õ U 
 VÄ H E N E M I N E

See juhtub, kui harjutate

• vähem kui 20 minutit enne või pärast 

sööki;

•  päikese- või kuuvarjutuse ajal;

•  äikese või teiste halbade ilmastiku-

tingimuste korral õues (tugev tuul, vihm, 

udu);

•  ruumis, kus töötab kliimaseade või venti-

laator;

•  kui Teil on halb tuju, kui olete vihane või 

alkoholi tarvitanud.
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L Õ H N AV  Q I G O N G

LÄHTEASEND 

• Seiske sirgelt ja lõdvestuge. Jalad asetsevad 

õlgade laiuselt, pöiad paralleelselt. Kõik lihased 

on lõdvad ja näol on rahulolev naeratus. 

 Vaadake otse ning hingake ühtlaselt sisse-välja. 

Käed on rinna kõrgusel kõverdatud, peopesad 

vaatavad teineteise poole. 1

1 2

• Tehke kätega rinna ees avanevaid ja sulgevaid 

liigutusi 5 kuni 10 korda voolavas rütmis. 2
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„KULDNE DRAAKON VIIBUTAB 
SABA” 

See harjutus aitab hästi bronhiidi, bronhiaalastma, 
 samuti kaelalülidest lähtuva ja kätesse kiirgava valu 
korral. 

•  Jääge algasendisse. Käed on kergelt kõverdatud, 

peopesad umbes rinna kõrgusel. 

1 2

•  Pange käed nagu palveks kokku, pihkude vahele 

jääb väike pragu. Tõstke sõrmed nii, et nad olek-

sid suunatud veidi ülespoole.

•  Liigutage käsi 36 korda vasakule ja 36 korda 

paremale, hoides tähelepanu tegevusel. 1  2



152 TEE TERVISE  JUURDE 

USA-s Baltimore’is asuva John Hopkinsi ülikooli 

meditsiinikoolis tehtud analüüsist selgus, et 

tähelepanelikkuse meditatsioon võib lisaks 

 lõdvestavale toimele leevendada depressiooni, 

hirmu tunnet ja valu. Samasuguse tulemuseni 

jõudsid 2012. aastal tehtud uuringuga ka Gaëlle 

Desbordes Massachusettsi peahaiglast ja Eric 

Schwartz Bostoni ülikoolist. Selgus, et mediteeri-

mine mõjutab püsivalt emotsioonide läbitööta-

mist – isegi siis, kui aju ei ole meditatiivses sei-

sundis. Nii näiteks vähenes uuringus osalejatel, 

kes harjutasid tähelepanelikkuse meditatsiooni, 

mandeltuumade ehk mandelkehade (amügda-

lade) parema poole aktiivsus. Tegemist on limbi-

lise süsteemi osaga, mida eelkõige seostatakse 

hirmutunde tekkimisega. Teistel katseisikutel, 

kes harjutasid kaastundlikkuse meditatsiooni, 

reageerisid teatud ajuosad, mis peaksid ka dep-

ressiooni vähendama, kannatustega vastandami-

sel intensiivsemalt.  

2013. aastal õnnestus lõpuks rahvusvahelisel 

uuringumeeskonnal Perla Kalimanil Barcelona Bio-

meditsiinitehnika Teadusinstituudist ja Richard J. 

Davidsonil Wisconsini-Madisoni Ülikoolist näidata, 

millisel bioloogilisel mehhanismil baseerub 

tähele panelikkuse meditatsiooni ravitoime. Nad 

tegid kindlaks, et mediteerimise käigus muutuvad 

need rakud, mis muidu alluvad põletikke pärssiva-

tele ja valuvaigistavatele medikamentidele. See 

tõdemus toetab neid uuringutulemusi, mis viita-

vad tähelepanelikkuse meditatsiooni põletikuvas-

tasele toimele. Ameerika Südame Assotsiatsioon 

soovitab seetõttu kasutada just seda meditat-

siooni põletikke ennetava abinõuna. 

Järgnevalt leiate kolm tähelepanelikkuse harju-

tust, mille abil võite kogeda mediteerimise posi-

tiivset toimet: teadvustatud hingamine, teadlikkus 

kehast ja teadlikkus emotsioonidest. 

Algajale piisab, kui ta pühendab päevas kümme 

minutit igaühele nendest meditatsioonidest. Järk-

järgult võite harjutamise aega pikendada ja nii kaua 

mediteerida kui Teile sobib. Jälgige seejuures 

tähele panelikult oma kehasignaale.

TEADLIK HINGAMINE EHK 
 HINGAMISMEDITATSIOON

See meditatsioon tugevdab vaimu, sest vabastab 
Teid pidevast juurdlemisest ja ülearustest mõte-
test. Selle läbi saate end paremini rõõmule ja jõule 
avada. 

• Istuge mugavalt, kuid sirgelt. Lõdvestage oma 

keha ning hingake korrapäraselt ja aeglaselt 

sisse-välja. Pange silmad kinni ja pöörake pilk 

iseendasse.

•  Jälgige kõigepealt oma hingamist. Tajuge, kuidas 

läbi nina sisse hingates kõht tõuseb ja läbi nina 

välja hingates jälle vajub. Te võite hingamise ajal 

tajuda ninasõõrmetes õhutemperatuuri muutu-

mist: sisse hingates on õhk veidi jahe, välja hin-

gates soe.

•  Sissehingamise ajal öelge endale mõttes: „ Ma 

avan end.” ja väljahingamise ajal: „Ma lasen 

 kõigel minna.”

TÄ H E L E PA N E L I K K U S E  M E D I TAT S I O O N  – 
J Ä L G I M I N E  J A  E R A L D U M I N E 

J Ä L G I TAVA S T
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•  Esitage siis endale küsimus: „Kes ma olen?” 

Teadvustage endale, et Te olete teadlikkus selle 

hingava keha taga.

•  Laske kõigel minna, mis tuleb ja läheb. Alles 

jääb teadlikkus, mis on piiritu ja märkamatu. Kui 

esile kerkivad mõtted ja tunded, laske ka neil 

minna ja pühendage oma tähelepanu uuesti 

hingamisele.

• Hingamismeditatsiooni lõpetamiseks avage 

aegamööda silmad ja tulge rahulikult jälle oma 

argipäeva tagasi.

TEADLIKKUS KEHAST

Selle meditatsiooni käigus saate kontakti olevi-
kuga, sest meeleline kogemus on alati seotud 
 käesoleva hetkega. Keha aitab teadlikkusel olla 
siin ja praegu. 

• Istuge mugavalt, sirge seljaga. Lõdvestage end 

ning hingake korrapärases aeglases rütmis 

sisse-välja.

•  Lõdvestage teadlikult järgemööda kõik oma 

kehaosad, jälgides neid samal ajal oma sisemise 

silmaga. Alustage pealaest, seejärel lõdvestage 

silmad, edasi kogu nägu ja alalõug. Võib-olla 

avastate seejuures väikesi lihasepiirkondi, mil-

lest Te siiani teadlik ei olnud.

•  Jätkake oma teekonda õlgade juurest ja laske 

neil lõdvalt rippuda. Jõudke selgrooni. Liikuge 

nüüd lülihaaval mööda selga alla ja lõdvestage 

oma käsivarred. Lõdvestage järgmiseks oma 

kõhulihased, reied, sääred ja laba jalad. Aktsep-

teerige igat kihelust, sügelust ja isegi valu, mida 

Te sellel kulgemisel kohtate.

•  Kui märkate kõrvalejuhtivaid tundeid või mõt-

teid, keskenduge kõigepealt jälle hingamisele ja 

jätkake seejärel uuesti oma kulgemist mööda 

keha.

•  Keharännaku lõpus suunake oma tähelepanu 

korraks veel hingamisele. Seejärel avage aegla-

selt silmad ja tulge rahulikult jälle oma argi-

päeva tagasi.

TEADLIKKUS TUNNETEST

Tundmused-tunded ja aistingud saadavad meid 
kogu elu, me ei saa neist kunagi lahti. Siiski võime 
õppida nendega toime tulema, tajudes neid see-
juures täie teadlikkusega. Negatiivsetel tunnetel, 
nagu viha, kadedus ja  ahnus, ei ole siis meie üle 
kontrolli ja me tunnetame sisemise vabaduse 
 kasvu. 

• Istuge mugavalt, sirge seljaga. Lõdvestage end 

ja hingake korrapärases aeglases rütmis sisse-

välja.

• Keskenduge teadlikult oma tunnetele, ükskõik, 

kas positiivsetele või negatiivsetele. Küsige 

endalt, milliseid emotsioone Te hiljuti tundsite. 

Kas tundsite rõõmu? Viha? Hirmu? Ärge andke 

nendele tunnetele hinnanguid, vaid aktseptee-

rige neid osana endast.

•  Hakake oma tunnete jälgijaks. Vaadelge, kuidas 

nad tekivad, tugevnevad ja lõpuks jälle nõrge-

maks muutuvad. Ärge hoidke oma emotsiooni-

dest kinni, vaid laske neil vaimusilmas mööda 

minna nagu pilvedel taevas.

•  Mediteerimise lõpetamiseks suunake oma 

 tähelepanu minutiks jälle ainult hingamisele. 

Seejärel avage aeglaselt silmad ja tulge rahuli-

kult jälle oma argipäeva tagasi.
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See meditatsioon lõdvestab ning täidab meid 

energia ja vitaalsusega. Samal ajal tugevdab see 

meis viit elementi, mille abil me jälle loodusega 

ühte saame.  

Nagu Te juba lk 24 teada saite, vastavad puu, 

tuli, maa, metall ja vesi olemise muutumisele, 

 kasvamisele ja hääbumisele ning alluvad seega 

tsüklilisele arengule. Viie elemendi meditatsioon 

järgib seda tsüklit viie meditatiivse harjutusega: 

„Ma olen, ma muutun, ma arenen, ma kuulun, ma 

lasen lahti”. 

Iga harjutus tugevdab ühte kindlat elementi. 

Näiteks kui Teie puuelement on liiga nõrk, saate 

elemente tasakaalustada sobivat meditatsiooni 

tehes (vt allpool). Võtke endale harjutuste tegemi-

seks alati piisavalt aega ja sooritage neid rahuli-

kus ümbruses. Millal harjutada, sõltub Teist 

endast. Hommik on igal juhul soosituim aeg, sest 

keha, vaim ja hing on siis eriti vastuvõtlikud ning 

virged. Lisaks saate alustada oma päeva täis 

jõudu ja energiat. 

Neid meditatsioone on soovitatav läbi viia matil 

lamades.

PUUELEMENDI TUGEVDAMINE

Puuelement toetab loomingulisust ja tugevdab 
 kehalist ning hingelist vastupidavust. Elufaasidest 
on selle elemendiga seotud lapsepõlv ja noorus. 
Talle vastavad elundid on maks ja sapipõis. Värv 
on roheline.  

Puu-tüüpi inimene on liikuv ja nooruslik ning 
teda iseloomustab märkimisväärne loojanatuur ja 
seiklushimu. Parim aeg tema jaoks on ennelõuna.

•  Heitke selili, lõdvestage end ja sulgege silmad. 

Hingake rahulikult sisse-välja. Hõõruge peopesi 

nii kaua teineteise vastu, kuni käed on soojad ja 

energiaga laetud. Asetage seejärel vasak käsi 

maksast ülespoole (paremale roiete alla) ja 

parem käsi vasaku peale.

•  Keskenduge oma hingamisele ja tajuge, kuidas 

iga sissehingamisega voolab Teie kehasse 

 energiat. Väljahingamisega lahkub Teie kehast 

vana, kasutatud energia. Kujutage endale ette, 

et sisse hingatav qi on sõbralik roheline valgus, 

mis rajab teed maksa ja sapipõieni ning lõpuks 

saavad need rohelist valgust täis.

•  Kujutage endale oma vaimusilmas ette, et sei-

sate kevadel suure pärna all. Juhtige silmade ja 

iga hingetõmbega endasse värskete roheliste 

lehtede ergast vaatepilti. Nende abil voolab 

Teisse sügav roheline värv, mis liigub läbi kogu 

keha, täites maksa ning sapipõit üha rohkem ja 

rohkem energiaga.

•  Laske oma pilgul nüüd mõtetes kaugusse, hori-

sondini libiseda. Nii saab Teie vaim laieneda ja 

lõdvestuda. Tajuge tuulehoogu, mis pärnalehed 

igas Teie keharakus tantsima paneb. Kogu Teie 

keha on nüüd värsket rohelist valgust täis ja Teie 

puuelement on maksimaalselt tugev.

•  Jätke nüüd puuga hüvasti, tänades teda tema 

jõu, värskuse ja elujõu eest. Avaldage oma tänu 

ka horisondile – kingitud vaate eest, ja tuulele.

•  Pöörake oma tähelepanu nüüd jälle rahulikule 

hingamisele. Sirutage end ja avage aegamööda 

oma silmad. Tajuge endas veel seda imepärast 

tunnet ja tulge siis pikkamisi jälle argipäeva 

tagasi. 

V I I E  E L E M E N D I  M E D I TAT S I O O N
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Kevadel vajavad puud ja teised taimed arenemiseks puuelemendi jõudu. Looduses peegeldab nende kasv selle 
 elemendi energiat eriti silmatorkavalt.
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TULEELEMENDI TUGEVDAMINE

Tuli toetab elurõõmu, seetõttu on selle elemendiga 
seotud teismelised ja noored täiskasvanud. Tuli 
 tugevdab südame ja veresoonkonna energiat, talle 
vastavad elundid on süda ja peensool. Tule värv on 
punane.  

Tule-tüüpi inimene vaatab alati tulevikku, 
 armastab vestlusi ja teistega suhtlemist. Teda ise-
loomustavad huumorimeel ja spontaansus, kergus 
ja optimism. Parim aeg tema jaoks on keskpäev.

• Heitke selili, lõdvestage end ja sulgege silmad. 

Hingake rahulikult sisse-välja. Hõõruge peopesi 

nii kaua teineteise vastu, kuni käed on soojad ja 

energiaga laetud.

• Asetage nüüd oma vasak käsi otse südame 

kohale ja parem käsi naba alla.

•  Keskenduge oma hingamisele ja tajuge, kuidas 

iga sissehingamisega voolab Teie kehasse ener-

giat. Väljahingamisega lahkub Teie kehast vana, 

kasutatud energia. Läbi nina voolab energia 

südamesse ja peensoolde ning täidab need. Ka 

Teie kätest voolab qi mõlemasse elundisse. See 

pulseerib sooja tulipunase valgusena Teie käte 

all.

• Kujutage nüüd endale ette, et Te istute soojal 

suveööl heledalt leegitseva lõkke ääres. Tuli 

 kingib soojust ja elujõudu. Tajuge oma vaimu-

silmas tantsivate leekide erinevaid punaseid 

toone. Võtke nende energia endasse ja tunne-

tage, kuidas Teie süda täitub rõõmuga.

• Iga sissehingamisega muutub tulipunane soe 

jõud Teis tugevamaks. Punane rõõmus valgus 

aina kasvab, kuni voolab lõpuks südamest vere-

ringesse ja jõuab sealt ka Teie keha kõige kau-

gematesse soppidesse. Rõõmu täis qi täidab 

kogu Teie keha ja Te tunnete end imeliselt soo-

jalt. Teie tuleelemendi tugevus on nüüd maksi-

maalne.

• Jätke nüüd tulega hüvasti ning tänage teda soo-

juse ja jõu eest. Pöörake oma tähelepanu nüüd 

jälle rahulikule, ühtlasele hingamisele. Mõne aja 

pärast sirutage end ja avage pikkamisi oma 

 silmad. Tajuge endas veel seda imepärast 

 tunnet ja tulge siis aegamööda jälle argipäeva 

tagasi. 

Tuleelemendile vastav aastaaeg on suvi oma soojusega.
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MAAELEMENDI TUGEVDAMINE

Maaelement aktiveerib ainevahetust ja seedimist, 
tema elundid on põrn ja magu, talle vastav vanus 
on täiskasvanuiga. Tema energia aktiveerib hooli-
mist ja kaastundlikkust, talle vastavad värvid on kol-
lane ja oranž. Maa-tüüpi inimene on rahulik, 
 tasakaalukas,  oma väljaütlemistes selge ja   lojaalne. 
Parim aeg tema jaoks on hiline pärastlõuna.

• Heitke selili, lõdvestage end ja sulgege silmad. 

Hingake rahulikult sisse-välja. Hõõruge peopesi 

nii kaua teineteise vastu, kuni käed on soojad ja 

energiaga laetud. Pange siis mõlemad käed 

teine teise kõrvale mao kõrgusele.

•  Keskenduge oma hingamisele ja tajuge, kuidas 

iga sissehingamisega voolab energia Teie 

kehasse ja täidab kogu mao. Väljahingamisega 

lahkub Teie kehast vana, kasutatud qi. Energia 

pulseerib ka tajutavalt sooja kollakas-oranži val-

gusena Teie käte all. Iga sissehingamisega muu-

tub valgus üha tugevamaks.

• Kujutage nüüd endale ette, et Te istute hilissuvel 

imekaunis kohas. Päike kuldab ümbrust sooja 

kollakas-oranži valgusega. Te haistate värske 

mulla lõhna. Soe valgus muutub üha jõulisemaks 

ja iga sissehingamisega läheb ka kollane soe 

jõud Teie kehas tugevamaks. Teie keha täitub jär-

jest rohkem selle valgusega, kuni kogu kõht ja 

lõpuks ka kogu keha on seda valgust täis. Teie 

hingeõhk tuleb ja läheb ning koos hingamisega 

liigub ka soe kollakas-oranž maaenergia. Teie 

maaelemendi tugevus on nüüd maksimaalne.

•  Pöörake oma tähelepanu nüüd jälle rahulikule 

hingamisele. Sirutage end ja avage pikkamisi 

oma silmad. Tajuge endas veel seda tunnet ja 

tulge siis aegamööda jälle argipäeva tagasi. 

Maaelement toetab keskiga ja küpsust. See kehtib nii eluea kui ka aastaaja kohta. Tema aeg on hilissuvi, mõnikord 
seostatakse teda ka hiliskevadega.
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H I N G A M I S S Ü S T E E M

BRONHIAALASTMA

Hingamisteede krooniliste põletikuliste hai-

guste põhjused on osalt pärilikud, osalt on nad 

aga seotud keskkonnategurite ja muude mõju-

ritega, näiteks toiduallergeenide või sigareti-

suitsuga. Astmahoo ajal on hingamine vilistav, 

esineb köha, pitsitustunne rinnas ja sellega 

kaasnevad hingamisraskused ning õhupuudus. 

SEESPIDINE RAVI
Flavonool kvertsetiin pidurdab astma tekkimi-

sega seotud hormooni (histamiini). Sööge või-

malikult palju neid köögivilju, mis sisaldavad 

kvertsetiini. Eriti head selle aine allikad on näi-

teks punane sibul ja küüslauk. Kuid ka mitmed 

teised taimed, näiteks ingver, kurkum ehk kolla-

juur, pune ja rosmariin, sisaldavad aineid, mis 

aitavad astma leevendamisele kaasa. Kasutage 

neid oma toidus tihti. Püüdke süüa võimalikult 

vähe rasva sisaldavat toitu. Liigne rasv süvendab 

hingamisteede kroonilist põletikku. Sama kehtib 

ka lisaainete ja säilitusainete kohta.

Köök kui apteek

Mädarõikasegu. Teil läheb seda tarvis umbes 

1,5 sl. Puhastage umbes 2 cm suurune 

mädarõika tükk koorest ja riivige peeneks. 

Segage riivitud mädarõigas värskelt pressitud 

sidrunimahlaga paksuks massiks ja pange see 

puhtasse, keeratava kaanega purki. Mäluge seda 

massi kaks kuni kolm korda päevas, pool 

teelusikatäit korraga.

Kreeka pähkel ingveriga. Koorige väike tükk 

ingverit ja mäluge seda koos kahe kreeka 

pähkli tuumaga umbes 2 minutit ning neelake 

alla. Toimige nii soovitatavalt kaks korda päe-

vas – õhtul ja hommikul.

Sibulamahl meega. Koorige 3 keskmise suu-

rusega sibulat ja hakkige peeneks. Lisage 1 tl 

mett ja 1 noaotsatäis jahvatatud musta pipart, 

segage ning pange see mass keeratava kaanega 

purki. Laske öö läbi seista ja võtke seda mitu 

korda päevas, 1 sl korraga, kuni tunnete end 

paremini. Segu aitab ka köha ja n-ö kinniste 

hingamisteede korral.

Ravimteed

Jooge iga päev umbes 2–3 tassitäit ühte nendest 

ravimteedest. Järgige seejuures valmistamise ja 

doseerimise õpetust lk 100.

Euroopa ravimtee. 4 g luuderohulehti, 1,5 g 

efedraõisi, 0,5 g huulheinaürti, 4 g tüümiani- 

ehk aed-liivateeürti.

Hiina ravimtee. 15–25 g Yu Xing Cao (soo-

rohuürt), 3–9 g Jie Geng (suureõielise laikelluka 

juur), 1,5–3 g Mu Hu Die (Oroxylum indicum’i 

seemned), 3–9 g Qian Hu (piimputkejuur), 

1,5–9 g Gan Cao (uurali magusjuure juur).

Ajurveda ravimtee. 0,5 tl lagritsa-magus-

juurt, 0,5 tl ingverit.

LIIKUMINE
Liikumine ei tugevda mitte ainult lihaseid, 

südant ja luid, vaid treenib ka kopsusid, mis rea-

geerivad siis seetõttu vähem astmahoogudele. 



163HINGAMISSÜSTEEM

Kuna bronhid võivad järsu koormuse muutumi-

sel aheneda, peaksite alustama sportimist aega-

mööda ja samuti tuleks treening lõpetada rahu-

likult. Samas võite kohe harjutada selliseid 

pehmeid liikumisvorme nagu qigong ja jooga. 

Teadmiseks: et astma on seotud D-vitamiini 

puudusega, peaksite nii sageli kui võimalik 

vabas õhus harjutama, sest meie keha suudab 

seda  vitamiini ainult piisava UV-kiirguse toi-

mel moodustada. 

Lõhnav qigong
Tehke regulaarselt järgmisi harjutusi: 
• „Kuldne draakon viibutab saba” (lk 107);
•  „Õhk on täis Hiina pagoodide lõhna” (lk 110);
•  „Aerude liigutamine, et üle mere sõuda” 

(lk 115);
•  „Bodhidharma kiigutab paati” (lk 117).

Jooga

Kui Te olete vata- või kapha-tüüp, võivad teatud 

asendid taastumisele kaasa aidata. Enne kui  har-

jutustega alustate, peaksite oma tüübi kindlaks 

määrama. Lk 49 leiate selle kohta vastava tabeli.

Vata-tüübi asendid: põlved rinnal (lk 136), 

lõdvestusasend (lk 137), ader (lk 138).

Kapha-tüübi asendid: kobra (lk 140), mäe 

asend (lk 141), poolratas (lk 142), turiseis (lk 143). 

AKUPRESSUUR
Järgmiste akupunktide stimuleerimisega saate 

ise oma qi’d tasakaalustada ja sel moel mõnin-

gaid sümptomeid mõjutada. Järgige lk-del 

88–93 toodud nõuandeid.

Kp 12 – „Tuule värav” ehk fengmen: teise 

ja kolmanda rinnalüli vahel, paremal pool selg-

roogu.

Kp 13 – „Kopsude transportpunkt” ehk 

feishu: kolmanda ja neljanda rinnalüli vahel, 

paremal pool selgroogu.

Rm 21 – „Nefriittelg” ehk xuangji: rinnaku 

ülaosas.

K 9 – „Suur kuristik” ehk taiyuan: kodarluu 

lõpus randmel.

TŠAKRA AKTIVEERIMINE
Kui Teil on astma, viitab see südametšakra 

pikaaegsele nõrkusele. Kasutage võimalikult 

paljusid seda tšakrat aktiveerivaid meetmeid 

(lk 66).

ARSTIMISVAHENDID
Ženšenn (Panax ginseng). Toonik, tõmmis, 

pulber, pillid ja juur (seespidiselt). Ettevaatust: 

ženšenn võib tõsta vererõhku, põhjustada 

unetust.

Paiseleht (Tussilago farfara). Tõmmis,  pulber, 

pillid (seespidiselt).

Mandel (Prunus dulcis). Tee (seespidiselt), 

õli ja pasta (välispidiselt).

Ärge tarvitage soovitatud vahendeid oma-

voli liselt, vaid konsulteerige eelnevalt oma 

arstiga. Rohkem informatsiooni leiate lk 96. 

Tüümian ehk aed-liivatee lahtistab röga, hõlbustab selle 

väljaköhimist, toimib krambivastaselt, samuti desinfi tsee-

rib, hävitades baktereid.



164 HAIGUSTE RAVIMINE 

BRONHIIT

Bronhiidi ajal on bronhide limaskest ägedas või 

kroonilises põletikus. Tüüpilised sümptomid on 

piinav rögane köha, suurenenud limaeritus, 

palavik, valus kurk ja aeg-ajalt esinevad liigese-

valud. Äge bronhiit võib üle minna kopsupõleti-

kuks, sageli võib see muutuda krooniliseks.

SEESPIDINE RAVI
Bronhiidi ajal peaksite vältima piimatooteid ning 

hoiduma ka nikotiinist, kofeiinist, suhkrust ja 

alkoholist. Jooge palju puhast vett või ravimteed 

ja sööge eelistatult värskeid baastoiduaineid.

Köök kui apteek

Porgandi-redisemahl. Segage 11 osa 

porgandimahla 5 osa redisemahlaga ja jooge 

seda iga päev pool liitrit. Soovitatavalt 

valmistage endale iga päev värske mahl.

Ingveri-oasupp. Koorige ja riivige 120 g värs-

ket ingverit. Loputage külma vee all 30 g musti 

konservube ja laske neil nõrguda. Ajage pannil 

õli kuumaks ning pange sinna oad ja ingver, 

kuumutage, kuni värv on kadunud. Lisage kaks 

klaasi vett ja keetke suppi keskmisel kuumusel, 

kuni vedelikust on pool alles jäänud. Võtke see 

nüüd pliidilt. Supp soodustab higistamist ja 

lahtistab röga ning seda soovitatakse süüa enne 

magamaminekut.

Pirni-ingverijook. Koorige ja tükeldage kolm 

küpset pirni. Peske ja lõigake õhukesteks viilu-

deks 5 g porrulauku. Koorige ja hakkige pee-

neks või riivige 10 g värsket ingverit. Pange 

kõik kaussi, segage ja lisage ¼ l 70%-list alko-

holi (saate apteegist). Laske segul kaane all 

pimedas kohas viis päeva tõmmata. Jooge seda 

iga päev üks napsiklaasitäis kas hommikul enne 

sööki või õhtul enne magamaminekut.

Ravimteed

Jooge ühte nendest ravimteedest umbes 2–3 

tassitäit päevas. Järgige valmistamise ja doseeri-

mise õpetusi lk 100.

Euroopa ravimtee. 2 g mündilehti, 1 g luude-

rohulehti, 3 g seebilillerisoomi, 2 g lagritsa-

magusjuure juurt, 2 g raudrohuürti.

Hiina ravimtee. 4,5–9 g Zhe Bei Mu (Th un-

bergi püvilille sibul), 4,5–9 g Zhu Ru (bambuse-

varre ribad), 9–15 g Fu Ling (männikäsn), 

1,5–9 g Gan Cao (uurali magusjuure juur).

Ajurveda ravimtee. ½ tl värskelt riivitud 

apelsinikoort, ½ tl ingverit.

LIIKUMINE
Ägeda bronhiidi korral on sport absoluutne 

tabu, kuna see võib anda raskeid komplikat-

sioone (südamelihasepõletik, kopsu- või neeru-

kahjustused). Veidi teisiti on olukord siis, kui 

Teil on krooniline bronhiit või krooniline obst-

ruktiivne kopsuhaigus (KOK). Sel juhul on 

sihipärane liikumine üks tähtsamaid eneseabi-

võtteid – eeldusel, et liikumisteraapia määrami-

sel lähtutakse Teie tervise seisundist ja piiran-

gutest. Ideaalsed on pehme qigong ja jooga 

värskes õhus.

Ingveris leiduvad eeterlikud õlid ja vaikained on anti-

biootilise toimega ning tugevdavad immuunsüsteemi.
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Lõhnav qigong
Tehke regulaarselt järgmisi harjutusi:
•  „Kuldne draakon viibutab saba” (vt lk 107);
•  „Taeva ja maa pööramine paremale” 

(vt lk 114).

Jooga

Kui Te olete kapha-tüüp, võivad teatud asendid 

taastumisele kaasa aidata. Enne kui harjutus-

tega alustate, peaksite oma tüübi kindlaks mää-

rama (tabel lk 49).

Kapha-tüübi asendid: ettepainutus (lk 132), 

ader (lk 138), poolratas (lk 142).

AKUPRESSUUR
Järgmiste akupunktide stimuleerimisega saate 

ise oma qi’d tasakaalustada ja sel moel mõnin-

gaid sümptomeid mõjutada. Järgige lk-del 

88–93  toodud nõuandeid.

Js 4 – „Ühendav org” ehk hegu: nimetis-

sõrme ja pöidla vahel, pöidlavoldi lõpus.

Js 11 – „Tiik käänakul” ehk quchi: täisnurk-

selt painutatud käsivarrel sinna tekkinud voldi 

küünar nukipoolses otsas.

Sp 20 – „Tuule järveke” ehk fengchi: kõrva-

nibust nelja sõrmelaiuse kaugusel kukla all asuv 

väike süvend. Suruge seda punkti 1 minuti 

jooksul mõlemalt poolt samaaegselt.

Dm 14 – „Suur lüli” ehk dazhui: lohuke 

7. kaela- ja 1. rinnalüli vahel.

K 7 – „Katkenud sari” ehk lieque: käe sise-

küljel randme ristvoldist 1,5 pöidlalaiust edasi.

TŠAKRA AKTIVEERIMINE
Bronhiit viitab südametšakra pikaaegsele 

 nõrkusele. Kasutage võimalikult paljusid seda 

tšakrat aktiveerivaid meetmeid (lk 66).

ARSTIMISVAHENDID
Granaatõun (Punica granatum). Värske vili 

ja pulber (seespidiselt). Ettevaatust: üledoseeri-

misel võib tekkida kõhulahtisus või peapööritus.

Paiseleht (Tussilago farfara). Tõmmis, pulber, 

pillid (seespidiselt).

Apelsin (Citrus sinensis). Töötlemata koor ja 

õli (välispidiselt).

Ärge tarvitage soovitatud vahendeid 

omavoli liselt, vaid konsulteerige eelnevalt oma 

arstiga. Rohkem informatsiooni leiate lk 96.

KÜLMETUS, GRIPIINFEKTSIOON

Ägedat nina, kurgu ja bronhide limaskestade 

infektsiooni kutsutakse kõnekeeles külmetu-

seks. Tavaliselt kaasnevad sellega nohu, valus 

kurk, kähe hääl, köha ning nõrkusetunne. 

Lisaks võivad esineda palavik, külmavärinad, 

liigese- ja peavalu.

SEESPIDINE RAVI
Selleks et haigusetekitajaga võidelda, vajab Teie 

keha palju jõudu. Varustage teda rikkalikult 

C-vitamiiniga. Lisaks salatitele ja värskele puu-

viljale peaks Teie menüüsse kuuluma ka köögi-

vilja- või kanapuljong.

Köök kui apteek

Inhalatsioon ingveriga. Keetke 1 tl 

ingveripulbrit 1 l vees ja hingake sisse selle 

rahustavat auru.

Küüslauk meloniga. Lõigake ½ meloni vilja-

liha väikesteks tükkideks. Peske õun ja lõigake 

neljaks. Eemaldage seemnetega südamik. Lõi-

gake õun väikesteks tükkideks. Peske kaks 

kibuvitsamarja ja peenestage. Koorige ja hak-

kige 4 küüslauguküünt ning 15 g värsket ingve-

rit. Hautage seda kõike väheses vees keskmisel 

kuumusel umbes 30 minutit. Jagage segu päeva 

peale ära ja võtke seda iga kord 1 supilusikatäis.

Sidrunipüree. Peske sidrun, lõigake jämedateks 

viiludeks, pange koos koore ja seemnetega kaussi 

või kõrgesse anumasse ja püreestage. Lisage aega-

misi klaasitäis vett. Jooge väikeste lonksudega.

Ravimteed

Jooge ühte nendest ravimteedest umbes 2–3 

tassitäit päevas. Järgige valmistamise ja doseeri-

mise õpetusi lk 100.
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Euroopa ravimtee. 1,5 g musta leedri kuiva-

tatud õisi, 1,5 g priimulajuuri, 1 g nõgeseürti, 

2 g süstlehise teelehe ürti, 2 g pajukoort, 2 g 

raudrohuürti.

Hiina ravimtee. 3–9 g Qiang Huo (sarikalise 

Notopterygium incisum’i juur), 8–15 g Ban Lan 

Gen (sinerõikajuur), 6–9 g Chuan Xin Lian 

(kibelilleürt).

LIIKUMINE
Kuigi põhimõtteliselt peate end gripi põdemise 

korral hoidma, ei tähenda see veel seda, et vee-

date terve päeva voodis. Kerge liikumine on 

tähtis, soovitatavalt värskes õhus. Võite näiteks 

aeglaselt jalutada. Kuid ärge end mingil juhul 

üle koormake, et viirused südamelihast või 

-klappe ei kahjustaks. See on ohtlik.

Lõhnav qigong
Tehke regulaarselt harjutust „Dharma ratas 

pöörleb” (lk 116).

AKUPRESSUUR
Vaata „Köha” (lk 169) ja „Põskkoopapõletik” 

(lk 171).

ARSTIMISVAHENDID
Põldmünt (Mentha arvensis). Tee (sees pidiselt), 

keedus ja pillid (seespidiselt), pulber ja õli 

(seespidiselt/välispidiselt), puder (välispidiselt). 

Ettevaatust: mentool võib eelsoodumuse korral 

kutsuda esile allergilist reaktsiooni.

Aedtill (Anethum graveolens). Tõmmis ja 

 pillid (seespidiselt), pulber ja õli (seespidiselt/

välispidiselt).

Ingver (Zingiber offi  cinale). Pressitud mahl, 

hautatud taim ja tõmmis kuivatatud juurest 

(seespidiselt), puder (seespidiselt/välispidiselt).

Ärge tarvitage soovitatud vahendeid omavo-

liliselt, vaid konsulteerige eelnevalt oma  arstiga. 

Rohkem informatsiooni leiate lk 96.

PALAVIK

Kehatemperatuuri tõus üle 37,5 °C on infekt-

sioonist põhjustatud põletike puhul keha loomu-

lik reaktsioon. Kõige sagedamini esineb pala-

vikku hingamisteede limaskestade põletiku ajal. 

Palavikuga kaasnevad sageli külmavärinad, kiire 

pulss, kiirendatud hingamine, suurenenud janu, 

isutus, pea- ja liigesevalud, samuti higistamine.

SEESPIDINE RAVI
Palaviku puhul soovitatakse jahutavaid toidu-

aineid, näiteks mustsõstra ja musta leedri 

marju, melonit, sidrunit, hiina kapsast, kurki, 

sellerit ja suvikõrvitsat. Vältige liha, sest valk 

stimuleerib keha soojatootmist.

Köök kui apteek

Võilillesalat. Valmistage võilillelehtedest salat, 

mille sisse hakkige 2 küüslauguküünt ja peale 

niristage veidi seesamiõli.

C-vitamiin. Sööge rikkalikult C-vitamiini 

sisaldavaid toite. Rohkesti on C-vitamiini köögi-

viljades, näiteks brokolis ehk spargel kapsas, kar-

tulis, käharkapsas, lehtkapsas, lehtpeedis, lillkap-

sas, mädarõikas, nuikapsas, peakapsas, redises, 

rooskapsas, spinatis ja tomatis. Samuti ka puu-

viljades-marjades, nagu apelsinid, astelpajumar-

jad, banaanid, greibid, guajaavid, kiivid, kirsid, 

maasikad, mandariinid, mangod, murakad, 

mustikad, papaiad, punased sõstrad, sidrunid, 

karusmarjad, vaarikad, virsikud ja õunad.

Ravimteed

Jooge ühte nendest ravimteedest umbes 2–3 

tassitäit päevas. Järgige valmistamise ja doseeri-

mise õpetusi lk 100.

Euroopa ravimtee. 1,5 g pärnaõisi, 1,5 g 

pajukoort, 2g süstlehise teelehe ürti, 1 g musta 

leedri kuivatatud õisi, 3 g tüümiani- ehk aed-

liivateeürti, 1 g raudrohuürti.

Hiina ravimtee. 9–15 g Ban Lan Gen (sine-

rõikajuur), 3–9 g Jie Geng (suureõielise laikel-

luka juur), 4,5–9 g Ju Hua (krüsanteemiõied), 
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6–15 g Jin Yin Hua (lõhnava kuslapuu õied).

Ajurveda ravimtee. ½ sl hakitud ingverit, 2 

pipratera, 5 värsket basiilikulehte, ¼ tl kardemoni.

VÄLISPIDINE RAVI
Lokaalse ravina on soovitatav teha sibulamähist.

Sibulamähis. Koorige 1–2 sibulat, hakkige 

hästi peeneks ja mässige puuvillase riide sisse. 

Asetage mähis kas laubale või kõhule. Vajadusel 

võite seda teha päevas mitu korda.

AKUPRESSUUR
Järgmiste akupunktide stimuleerimisega saate 

ise oma qi’d tasakaalustada ja sel moel mõnin-

gaid sümptomeid mõjutada. Järgige lk-del 

88–93 toodud nõuandeid.

Js 4 – „Ühendav org” ehk hegu: nimetis-

sõrme ja pöidla vahel, pöidlavoldi lõpus.

Js 11 – „Tiik käänakul” ehk quchi: täisnurk-

selt painutatud käsivarrel sinna tekkinud voldi 

küünarnukipoolses otsas.

Sp 20 – „Tuule järveke” ehk fengchi: kõrva-

nibust nelja sõrmelaiuse kaugusel kukla all asuv 

väike süvend.

Dm 14 – „Suur lüli” ehk dazhui: lohuke 7. 

kaela- ja 1. rinnalüli vahel.

ARSTIMISVAHENDID
India krüsanteem (Chrysanthemum indicum). 

Tee, tõmmis ja kuivatatud õied (seespidiselt), 

puder ja värske mahl (välispidiselt). Ette-

vaatust: krüsanteem võib eelsoodumuse korral 

kutsuda esile allergilise reaktsiooni.

Jaapani kuslapuu (Lonicera japonica). Tõm-

mis (seespidiselt/välispidiselt), pulber (välispi-

diselt). Ettevaatust: üledoseerimine võib teki-

tada kõhuvalu ja unehäireid.

Majoraan (Origanum majorana). Pulber ja 

mahl (seespidiselt). Ettevaatust: üledoseeri-

mine võib kutsuda esile iiveldust, peapööritust 

ja vereringeprobleeme.

Ärge võtke soovitatud vahendeid omavolili-

selt, vaid konsulteerige eelnevalt oma arstiga. 

Rohkem informatsiooni leiate lk 96.

KURGU- JA KÕRIPÕLETIK

Enamikul juhtudel põhjustavad põletikke viiru-

sed. Eelnevalt kahjustatud limaskesti võivad 

tabandada ka bakterid. Harvemal juhul on bak-

terid algusest peale põletikutekitajateks. Kõige-

pealt annab põletik märku kuiva ja kriipiva tun-

dena kurgus. Hiljem tekivad neelamisraskused, 

kurguvalu ja valu rääkimisel. Tüüpilised on ka 

punetav neel, samuti mõningased hingamisras-

kused kõri ja hingetoru limaskestade turse tõttu.

SEESPIDINE RAVI
Leidub taimi, mis võivad neid vaevusi efektiiv-

selt leevendada. Salvei näiteks mõjub desinfi t-

seerivalt, rahustades samal ajal limaskesta. Kur-

kum ehk kollajuur pidurdab põletikku ja ka 

porgandil on antiseptiline toime. Selleks et pisi-

kutest lahti saada ja nende hulka kurgus vähen-

dada, peate tingimata ka palju jooma.

Salvei hävitab pisikuid, pidurdab põletikku ja toimib 

rahustavalt. Temast võib teha teed, tõmmisega aga kuris-

tada kurku. Kasulik on imeda ka salveipastille.


