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Eessõna
Puudutus on universaalne keel, mis ületab 

religioone, nahavärvust, kultuure ja 

uskumusi. Puudutus on ema tundmine ja 

seega teie lapse esimene keel. See on lapse 

tervisele sama elutähtis nagu vitamiinid ja 

mineraalid. 

Viis, kuidas last alates sünnist 

puudutatakse, ütleb talle, kui väga teda 

armastatakse ja hinnatakse. Loode hakkab 

emaüsas puudutustele reageerima juba 

12 nädala vanusena, ning on teada, et 

viimasel kolmel raseduskuul võivad beebid 

kõhu silitamisele isegi vastu sirutuda ja 

puudutada kõhuseina seestpoolt. Pärast 

sündi kestab ema ja lapse bioloogiline 

ühtsus edasi just puudutuse kaudu, 
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Kuidas raamatut kasutada 

• Pange raamat selle koha lähedusse, kus 
te beebimassaaži teete. Nii saate juhiste 
jaoks teksti ja pilte vaadata.

• Iga harjutust tutvustav vasakpoolne 
lehekülg selgitab tehtava massaaži 
eesmärki ja sellest saadavat kasu 
ning parempoolne lehekülg näitab 
sammhaaval, kuidas seda teha.

• Kasti sisse paigutatud tekst juhib 
tähelepanu vastunäidustustele või 
olulistele punktidele, mida massaaži 
tehes jälgida.

nahk-naha-vastas kontakt reguleerib 

vastsündinu südamelööke, hingamisrütmi 

ja kehatemperatuuri, nagu ka piimaeritust 

ema rindadest.

Beebi jaoks on sünd intensiivne 

elamus. Pärast lükkamist, pigistamist ja 

mõnikord ka tõmbamist läbi sünnitusteede 

saabuvad paljud vastsündinud siia ilma 

moondunud peakujuga, muhkude, 

verevalumite ja hõõrdunud nahaga. 

Niisugune emast eraldumine suurendab 

nende stressi veelgi. Alates sünnist ja 

esimestest elupäevadest või -nädalatest 

võib õrn puudutus ja pehme massaaž teha 

paljugi, et tervitada beebi saabumist siia 

ilma ning leevendada sellega seonduvaid 

traumasid. 

Lapse elu esimesed 1001 päeva – 

alates eostamisest kuni käima 

hakkamiseni – on ta elu kõige jõulisema 

arengu aeg. Just sel ajal pannakse paika 

emotsionaalse, füüsilise ja füsioloogilise 

tervise alused. Lapsepõlv jääb meiega 

kogu eluks, täiskasvanu käitumine 

ja isiksuseomadused kujunevad välja 

lapsepõlve sündmuste mõjul. Teooria 

1001 otsustavast päevast sedastab, et 

sel varasel eluperioodil on suurim mõju 

lapse ja täiskasvanu tervisele ning tulevase 

elustiiliga seonduvatele valikutele. 

Beebimassaaž on kõige vanem ja 

loomulikum ravikunsti liik ning seda 

on alati kasutatud, et leevendada 

üsasiseseid, sünni- ja emast lahutatuse 

traumasid. Beebimassaaži kasutatakse 

laste ergutamiseks ja rahustamiseks ning 

mitmesuguste lapsepõlve tervisehäirete 

raviks paljudes kultuurides kogu maailmas. 

Beebimassaaž on koheselt mõjuv 

ja tõhus viis arendada oma lapsega 

armastavat suhet. Õrna massaaži tegemine 

sünnist alates võib aidata suurendada 

kindlustunnet beebi hoidmisel ja temaga 

ümberkäimisel nii emadel kui ka isadel. 

Raamatus toodud võtted ja harjutused 

näitavad teile, kuidas leevendada igas 

staadiumis emotsionaalset traumat. 

Kasutage neid oma lapse füüsilise tervise 

ja hea vormi tagamiseks kõigi tähtsamate 

kehaliste arenguetappide läbimisel nende 

otsustava 1001 päeva jooksul. Lühidalt, 

arendage oma puudutamisoskust, et teha 

beebimassaaži ja et teie laps saaks üles 

kasvada rõõmsa ja rahulolevana.
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Eessõna

Kolmandas peatükis 

kirjeldatakse viise, kuidas teha 

massaaži hilisemas imikueas, 

et aidata lapsel saavutada ja 

kinnistada õiget kehahoidu 

istuvas asendis.

Neljandas peatükis astutakse 

ühte sammu beebiga, kes 

liikuvamaks muutudes avastab 

üha uusi liigutusi. Nüüd on 

õige aeg tutvustada leebet 

beebijoogat, nalju ja mänge, 

mis panevad ta erinevaid liigutusi 

tegema. Need võtted on välja 

töötatud selleks, et säilitada 

painduvust ning arendada 

tugevust, tasakaalu ja head rühti 

nii istudes kui seistes. Peatüki 

lõpus saate teada, milline aeg 

on liikuva beebi masseerimiseks 

parim.

Viiendas peatükis käsitletakse 

mõnesid levinumaid 

terviseprobleeme ja näidatakse, 

kuidas massaaži ja liikumist 

saab kasutada nende vaevuste 

vältimiseks ja leevendamiseks. 

Peatutakse ka erivajadustel ja 

antakse nõu, kuidas massaaž 

saab täiendada juba kasutusel 

olevaid hooldus- ja ravivorme. 

Esimeses peatükis 

tutvustatakse, kuidas kasutada 

puudutusi ja massaaživõtteid – nii 

palja kui riides imiku puhul –, et 

luua temaga esimeste elunädalate 

jooksul lähedane suhe ning 

aidata tal sügavamalt lõõgastuda 

ja elust rõõmu tunda.

Teises peatükis tutvustatakse 

tõhusat kogu keha massaaži-

seanssi koos kõigega, mida 

peate selle edukaks läbiviimiseks 

teadma – massaaži ettevalmistus, 

võtted, õlid ja meeleolu. 

„Beebimassaaž” algab ülevaatega 

füüsilisest ja emotsionaalsest kasust,  

mida lapse masseerimine pakub.
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Sissejuhatus

Puudutus on vastsündinu esimene suhtlus-

vahend. Esimesest elunädalast alates võib 

ta pea õrn puudutamine ja/või pehme 

massaaž teha väga palju üsa sisese või 

sünnitrauma leevendamiseks. Puudutus 

võib leevendada ka üsas välja kujunenud 

füsioloogilist looteasendit ja ergutada beebi 

vereringe-, hingamis- ja seedimisrütmi. 

Kasvades aitab korrapärane jalatallast 

pealaeni tehtav massaaž säilitada terveid 

lihaseid ja liigeseid (vt lk 22–49). See võib 

leevendada ka gaasivalusid, kõhu kinnisust 

ning veel mitut imikute terviseprobleemi. 

Emotsionaalne kasu 
Meie lihased reageerivad meie tunnetele 

lõõgastumise ja pinguldumisega. Massaaži 

kaudu edasi antav armastav puudutus 

aitab teie beebil rahuneda ja võib isegi 

kergendada emaüsast lahkumisega 

seotud pingeid. Edasise praktiseerimise 

käigus võib massaaž aidata üle saada ka 

võõrutusnähtudest ja uneprobleemidest. 

Beebimassaaž

• Toob teie suhtesse unikaalse usaldus- 

ja turvatunde.

• Suurendab isade kontakti oma lastega 

– andes neile võimaluse tugevdada 

oma suhteid ja õpetades kindlustunnet 

beebidega ümberkäimisel. 

• Vähendab stressihormoon kortisooli 

taset veres. Kui massaaži teha 

korrapäraselt, jääb selle tase madalaks 

ka massaažiseansside vahel. 

• Ergutab keha enda loomulike 

rahustite – endorfiinide – vabanemist, 

millel on valuvaigistav toime. Koos 

kortisoolitaseme alanemisega tekitab 

see beebi kehas üldist heaolutunnet. 

• Kasvatab kiindumussuhet. Oma 

lapsele massaaži tehes hoiate temaga 

silmsidet, suudlete ja hellitate teda 

ning häälitsete, mis kõik koos 

soodustab teievahelist lähedust. 

Puudutuse  
kasu
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Sissejuhatus

Füüsiline kasu
Meie kompimismeel võimaldab meil 

üksteisega suhelda ja vastastikku 

mõjutada. Kõige selgemini võib seda 

näha ema hoolitsuses lapse eest. Nahk-

naha-vastas kontakt tekitab füsioloogilisi 

reaktsioone, mis korrastavad beebi 

keha elulisi rütme. Korrapärased 

massaažiseansid beebiga toovad talle 

emotsionaalset, füsioloogilist ja füüsilist 

kasu. Regulaarne massaaž toob endaga 

mitmeid hüvesid.

• Tervislik kasv ja areng. Puudutus 

on beebile täpselt sama tähtis 

kui vitamiinid, mineraalid ja 

valgud; hooletusse jäetud 

rinnalapsed on õnnetud 

ega arene hästi. 

• Ajuripats toodab rohkem 

kasvuhormooni.

• Vereringe paraneb. 

Lõõgastunud lihastesse 

mahub rohkem verd ning kokku 

tõmbudes aitavad need pumbata verd 

tagasi südamesse, soodustades seega 

veeniringet. Lapse pea ja jäsemed – 

käed ja jalad – on sageli jahedad, sest 

vereringe ei ole veel täielikult välja 

arenenud, nii et massaaž ka soojendab 

nende käsi ja jalgu. 

• Soodustab lihaste lõõgastumist 

ja liigeste painduvust. Massaaž 

aitab lihastel lõõgastuda ning see 

omakorda võimaldab kõikide liigeste 

vaba liikumist. Liigeste paindlikkus 

on elutähtis, võimaldades teie beebil 

arendada välja suurt hulka erinevaid 

füüsilisi liigutusi ja liikuvust. 

• Puhastab teie beebi nahka ja aitab 

eemaldada elutuid naharakke. 

Massaaž avab nahapoorid, soodustab 

toksiinide eemaldumist ja rasueritust. 

Rasu on aga looduslik õli, mis toetab 

naha elastsust ja vastupidavust ning 

pakub kaitset nakkuste eest. 

• Stimuleerib uitnärvi. Üks selle närvi 

haru kulgeb seedetrakti, kus see 

hõlbustab toitainete omastamist 

soodustavate hormoonide, näiteks 

rakkudesse glükoosi transportiva 

insuliini, vabanemist.

• Parandab lümfivoolu, mis puhastab 

keha jääkainetest, suurendades 

seega beebi vastupanuvõimet 

infektsioonidele. 
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Kõik beebid elavad „siin ja praegu” ning annavad oma vajadustest 

teada niipea, kui need tekivad. Hoides oma beebiga algusest peale 

tihedat füüsilist kontakti, saate tema vajadustele alati kohe reageerida. 

Inimlapsed sünnivad võrreldes teiste imetajatega enneaegselt 

ning kuigi sündi nähakse ema ja lapse eraldumisena, ei ole see 

tegelikult looduse kavatsus. Närviühendused vastsündinu ajus 

on alles arengujärgus, nii et beebil on säilinud looteeas tekkinud 

emotsionaalne nabanöör. Esmatähtsa hooldajana peate seda 

ühendust oma beebiga säilitama. 

Loomulik sünnitus pakub beebile võimsat massaaži, mis 

stimuleerib elutähtsate organite talitlust. Vahetult pärast sündi 

tuleb laps panna ema kätele, nii et nahk-naha-vastas kontakt saaks 

korrastada mõlema elulisi süsteeme. 

MASSAAŽI 
TUTVUSTAMINE 

BEEBILE
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M
assaaži tutvustam

ine beebile

Suhtlemine puudutuse kaudu
Ehkki soov olla hoitud, tunda puudutusi 

ja silitusi saadab meid läbi elu, on see 

kõige tugevam lapsepõlves. Vastsündinu 

ei ole kaugeltki iseseisev ja sünnijärgset 

pikka kaitsetut perioodi – mil laps vajab 

ellujäämiseks ema abi – tuntakse kui aega, 

millel on sügav mõju beebi füüsilisele, 

emotsionaalsele ja psühholoogilisele 

arengule. See on aeg, mil laps saab uues 

ja tundmatus keskkonnas oma tunnete ja 

tajude koordineerimiseks abi. 

Täiskasvanuna, soovides „tarbida” 

armastava kallistuse rõõmu, avame oma 

meeled ja hingame välja. Rusikasse surutud 

käed ja järsud hingetõmbed või siis keha ja 

hingamise n-ö tardumine annavad märku 

vastuseisust soovimatule emotsionaalsele 

kontaktile. Nii ei saa eirata ka beebi 

reaktsiooni äkilisele liigutusele või muudele 

stiimulitele kui mingit ärevusrefleksi, 

vaid see on sõnum vanemale aeglustada 

tempot, hingata välja ja lõõgastuda, olla 

siin ja praegu koos oma beebiga. Oma 

beebile massaaži tegemine nõuab, et 

oleksite enne alustamist endaga rahujalal. 

Iga ema teab sünnituse kaudu, et sügav 

hingamine võib lõõgastada keha ja meeli. 

Jälgige ka oma last. Beebid hingavad 

alumise kahe roide ja kõhu piirkonnast, 

selle jälgimine võib teile anda beebi kohta 

enamgi teavet, kui lihtsalt märguandeid, et 

on vaja tempot aeglustada. 

Millest alustada 
Võtke endale aega. Tutvuge esimese 

kaheksa nädala jooksul kahekesi koos 

olles selles raamatus esitatud ideedega. 

Valige selleks vaikseid ärkveloleku hetki 

söögiaegade vahel, mil laps on riides. 

Keskenduge hingamise kasutamisele ning 

jälgige, et õlad oleksid pingevabad ja käed 

avatud. Alustage peatükist „Ühenduse 

loomine” (vt lk 10) ja lugege füsioloogilise 

looteasendi vabastamise kohta – eriti 

kasulik on see siis, kui teie rasedus ja/või 

sünnitus oli raske või kui teie beebi vajas 

pärast sündimist meditsiini abi. 

Varase massaaži peamised kasutegurid

• Koos muude nahk-naha-vastas füüsilise kontakti eelistega käivitab puudutus 
heaoluhormoonide vallandumise, mis soodustab teie ja beebi vahel veelgi lähedasemaid 
suhteid.

• Massaaž võimaldab teil oma beebit tundma õppida täiesti unikaalsel viisil – see mitte ainult ei 
tugevda teievahelist sidet, vaid rahuldab ka beebi vajadust füüsilise kontakti järele. 

• Beebit masseerides tugevneb vanemate kindlustunne lapse puudutamisel ja temaga 
ümberkäimisel, lubades samas ka beebil kogeda suuremat turvatunnet. 

• Annab vanematele võimaluse tundma õppida oma lapse kehalist tervist ning aitab hoida 
beebi arengu vältel tema painduvust. Massaaž soodustab kõhuhingamist, millel on peale 
lõõgastava toime ka immuunsüsteemi tugevdav ja seedimisrütmi korrastav mõju. 



Esimestel päevadel hoidke beebit enda 

lähedal, et aidata tal kohaneda tema 

jaoks uue ja tundmatu maailmaga. 

Stressirohkematel perioodidel aitab teid 

tiiger-puu-otsas asend (vt lk 88–89). Kuid 

vaiksematel hetkedel võite oma beebit 

sõna otseses mõttes peopesal hoida, nagu 

on näidatud kõrvalleheküljel, samas kui 

te aeglaselt ja õrnalt teineteist tundma 

õpite. Teie beebi on emakõhus tihedalt 

kokku keritud asendis ja selline hoie aitab 

tal füsioloogilisest looteasendist tasapisi 

vabaneda. 

Võite oma beebiga taastada ka naba-

nööriühenduse. Istuge hetkeks vaikselt 

ja tajuge välja hingates ühendust oma 

kõhuga. Seejärel lõdvestage oma õlad ja 

käed. 

Hingake rahutunde hoidmiseks välja, 

nii ei käivita te oma beebis ärevusrefleksi. 

Teie liigutused olgu aeglased. Kui beebi on 

õnnelik, siis on ta kõhuke pehme. Kui ta on 

ärritunud, siis tundub see kõva nagu kivi. 

Ühenduse loomine 

RAHULIK KÕHT

Aidake beebil lõdvestada oma kõhtu, käsivarsi ja 

jalgu. Lihaste lõõgastamine tekitab kergustunde, 

mis omakorda soodustab õigeid hingamis-, 

seedimis- ja vereringerütme. Kõht on primaarse 

energia, tunde- ja rahukeskus. Siin on esimesed 

sammud teie „kõhuminutitesse”. 
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M
assaaži tutvustam

ine beebile

Võtke beebi sülle ja laske tal 
naalduda seljaga teie rinna 

vastu. Pange oma käsivarred 
tema omade alt läbi ja hoidke ta 
jalataldu koos, nii et põlved on 
vajunud kahele poole küljele. 

 Asetage üks pihk beebi 
jalgade alla toeks ja teine 

õrnalt ta kõhule. Masseerige 
kõhtu kergete edasi-tagasi 
liigutustega. End taha kallutades 
eemaldage aeglaselt jalgu toetav 
käsi, et julgustada teda neid alla 
laskma ning laske tal lõõgastuda 
ja jalgu sirutada. 

MITTE KUNAGI ÄRGE SUNDIGE teda 
jõuga ühtegi liigutust tegema. Kui 
teie beebile mõni puudutus ei meeldi, 
siis hällitage teda oma kätel ja tulge 
selle juurde tagasi mõni teine kord. 

Nüüd pange käed ta 
õlgadele ja pigistage neid 

õrnalt lahtiste kätega. 

Libistage pehme käega 
õrnalt mööda ta käsivarsi 

alla, et aidata neid lõdvestada ja 
sirgu ajada (vt vasakul). Seejärel 
asetage beebi oma jalgadele 
näoga teie poole, jalad vastu 
teie kõhtu – jalatallad koos, 
põlved lahus – ja kiigutage teda 
õrnalt. 

BEEBI VÕIB SEL AJAL UINUDA, aga 
kui ta muutub rahutuks või hakkab 
nutma, peatuge kohe ja kallistage 
teda. Pidage alati meeles, et te ei tee 
massaaži mitte beebile, vaid koos 
temaga. 

Ü H E N D U S E  L O O M I N E


