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Muhumaal sundinud naine on psLihholoog~amagister, Taani
Kuningriigi litsentsiga psuhholoog, kogemustega psuhhotera
peut Elas ja töötas 1995—2006 Kopenhaagenis ning rajas
seal Holistilise Teraapia lnstituudi. Nuud iatkab sama tööd
Eestis. Tema loengute ja kursuste teemaks on keha ja vaimu
uhendus, positiivne ellusuhtumine, loomingulisus, inimeste
väimed ja kasutamata ressursid

See toimus 1—lolistilise Teraapia Klii
nikus Tallinnas 27. oktoobril. Mida
kuulda sai? Vciga palju kasulikku,
aga köigepealt seda, mis on holisti
line psuhhoteraapia.
“Tervisehädade korral on neid hälp
sam korvaidada siis, kui inimene
tuleb meie kliinikusse psuhhotera
peudi juurest abi saama. Holisti
lises psuhhoteraapias me kasu
tamegi inimese loomulikku vöimet
iseennast parandada,” selgitasid
kliiniku juhid huvilistele.
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Mida räägib psuhhoteraapici suur
kuju? “PalIud inimesed tulevad meie
juurde vastuvötule sugavoit eksistent
siaalsete probleemidega Need on
vanad inimesed, keda on tabanud
raske haigus väi on neil tekkinud
hirm surma ees
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AND on kaupius mötievale inimesele, nii arvab
suure ettevötmise juhatajo Ave Oit. “Meie poodi
dest vöib leido erineva ökokvaliteediga tervise
tooteid, toiduaineid ja puhastusvahendeid, aga
muume ka röivaid ja jalatseid. Oluline osa on
looduskosmeetikal, hästi Iai valik on viirukeid a
eeterlikke ölisid, enam kui 100 sorti.”

TELLIJALE
Ajakiri Kolmas SiIm ilmub 2008. aastal iga
kvartali viimasel kuul: märtsis, juunis,

septembris ja detsembris.
Kokku ilmub aastas 4 mahukat numbrit.
Tellimishind poolaastaks 76 kr, aastoks 152 kr.
Ajakirla toimetusest tellides kandke tellimissumma
AS Sunnimaa kontole 221025838337 (HP) vöi
10302005982002 (SEB), lisoge oma aadress vöi
teatage see telefonil 740 9483.
Köik 2007. acistaks välja kuulutotud Kolmanda
Suma ja Kolmas SiIm Extra numbrid ilmuvad
eraidi numbriteno lähikuudel.
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Holistilise Teraapia Instituut
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Psöhhoteraapia erinevaid suundi on maailmas väga
palju. Möned psi~hhoterapeudid peavad köige olulisemaks
inimese mötiemise muutmist, möned panevad pearöhu
tunnete väljaelamisele.
Holistilise lähenemise puhui lähtutakse inimese olemuse
terviklikkusest ja nii keskendutakse psöhhoteraapia käigus
mitte ainult mötetele ja tunnetele, vaid ka föCisilisele
kehale. Erinevait enamusest psöhhoteraapiasuundadest
on holistilise ps(ihhoterapeudi jaoks väga olulisel kohal
inimese hing ja vaim.
Niisugused möffed Ieiame Holistilise Teraapia Intituudi
koduleheit: www.holistictherapy.eu.
Seiles Extra-numbris tutvume Iähemalt psähhoioogia
magister Marina Paula Eberthi loodud ja tönaseks juba
laiemalt ellu viidud holistilise teraapia suuna ning
selle kand jatega.

Holistihse Teraapia Instituudi (HTI) asutas psöhholoo
giamagister, Taani Kuningriigi litsentsiga psiihholoog
ps~hhoterapeut Marina Paula Eberth 1 998. aastal
Kopenhaagenis. Alates sellest ajast on instituudi poolt
korraidatud terve rida transpersonaaise psuhholoogia
vaidkonda kuuluvaid kursusi, loenguid ja koolitusi nii
Taanis kui Eestis.
Suur osa HTI tegevusest on suunatud holistihse
maailmanägemuse tutvustamisele ja holistihse
ps~.ihhoteraapia arendamisele.
Esimene kolmeaastane hoiistihse psi~hhoteraapia
koolitus Eestis aigas 2003. aastal ja esimene lend sai
oma tunnistused 2006. aasta suvei. Eestis on praegu
1 2 aktiivselt täotavat hoiistilist psQhhoterapeuti kelleit
vöib abi saada
Praegu toimu registreerimine 2008. aastal algavale
koalitusele.

ui sa usud,
et peale keha, tunnete ja mötete on sul ka
hing
et Sd saad keha tervendada oma vaimuenergia
abiga
et köik on köigega seotud ja sina se oied
S uure Terviku osa
et su areng ei ole aianud su praeguse eiuga ja
j~tkub ka siis, <ui sa seWest eiust iahkud

s is sa oled öiges kohas.
e köik oleme oma Kör9emo Mnaga tutto
vad. To annab endast mdrku kui siseh~6,
“köhutunne”, intuitsioon yms. See on osa su
teadvusest, mis on alati sinugo, isegi siis kui
sa temo olemasolust teod ik ei ole
Körgem Mino soob sind oidata, kuna temo
voiduses on kogu informatsioon sinust te ve
su lugu otsost löpuni. Ta teob, kes so oled
olnud jo kuhu su tee sind tulevikus viio vöib.
Körgem ino on inspirots~ooni torkuse a
tingimusteto ormostuse al ikos.
—
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Lugu ja Fotod
Meeri Trepp

Marina Paula Eberth
a

giiss m aima
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Enda ioodud meclitatsioonitekste ioel~
psiihlioterapeut Marina Paula Eberth,
taustmuusiica p~rineb Rootsi juhtivait
meditatsioonipiaatide tootjalt Theta Music,
se
n ~utanud Hans GustaFsson.
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“Haavatud tervendaja” ehk psuhholoogist
holistiliseks psuhhoterapeudiks
sai suunamise tollasesse Tallinna
Pedagoogilisse 1 nstituuti. “Mmd
suunati tegelikuit öppejöuks
sta±eerima, oga kohapeal seigus,
et mmd ei olegi vaja!” meenutab
Marina. Nagu ikka noorte spetsia
listidega vahel juhtus...
TÖÖ siiski leiti vastuvötukomisjonis
ja kaadrite osakonnas. Et noor
spetsialist, kosutame tööjöu ära.
“Kahe kuu pörast hakkasin
protestima, ähvardasin minna
haridusministeeriumisse ma pole
saanud seda tööd, miliele mmd
on suunatud.” Siis pandi protestija
lepingulistele töödele Hans Grossi
juurde, sportiastega tegelema, ja
sinna jäi Marina viieks aastaks.
“Vöga paiju must töötegijat ei
oinud,” muigab Marina. “Aga Gross
oli vöga meeldiv öiemus, ja kuna
tema proua oli g~nekoIoog, siis
suhtus ta minussegi vöga möistvait
iga järjekordse lapse puhui soovis
sLidamest önne!”
—

Kes Marinat ainult heliplaadi
vahendusel on kuulnud, ootab
kohtumist hapra, pehme ja hella
inimesega. Tegelikuit osutub
Marina sitkeks, sihikindlaks ja
targaks naiseks, kes on oma ala
proff. Muhumaine veidi laulev
intonatsioon könelemisel pole
kuhugi kadunud, nagu ka lahe
huumor ja helisev naer.
Marina on kirjalikes enesetutvus
tustes röhutonud kolme aspekti:
s(~ndinud Muhumaal, elanud
öppinud-töätanud 10 aastat Taanis,
teinud löbi pika rännu eluteel
jöudmaks iseendani. Täna on
Marina Taani Iitsentsiga psi~hholoog
ja holistiline ps(~hhoterapeut.

Vetteviskamine
Marina löpetas Tartu Ciiikooii
psöhholoogina 1976. aastal ja
2

—

treenerite gruppi, siit aigas Marina
praktiiine psöhhoioogitee. “Ega siis
toi ajai oinud mingit erilist väljaöpet,
nagu praegu on, et öpetatakse
kaks-kolm-neii aastat, enne kui
ps(~hhoioog inimestega tööie
hakkab. Siis oli nii: kaamera on sun,
harjutused on sun, hakka tegema!”
30-aastane noor naine tegi
tippjuhtideie ja direktoriteie
videotreeningut.
“See oli ikka päris vetteviskamine!
Mina, kes ma ise öidse suheida ei
osanud, hakkasin öpetama teisteie,
kuidas peab suhtiema!”
Marina naer köiab hästi heiedait.
“Aga see oli äärmiseit arendav!
Ma öppisin ka ise kiiresti paiju asju
seigeks, oli pöris tore! Kui kaks
aastat sai mööda, siis tundsin end
juba väga köva tegijana.”

Vastuvoolu

—

Palju neid lapsi siis sundis?
“Lapsi on kaks, kes tuiid ösna jär
jest. Väikeste laste körvalt ei saa
ju eriti tööd teha. Pöris töö hakkas
hiijem, kui noorem oli neija-viiene.”
1 980-ndate aiguses kutsus Henn
Mikkin Marina oma suhtiemis

“Eks ta on oinud mönes möifes
vastuvooiu ujumine, päris aigusest
peaie,” arvab Marina. Tavaliseit
aiustab ps(~hhoioog (.~ksikute
inimestega ja kui t~kk aega on
kogemusi kogutud, ailes siis juige
takse gruppidega tööie hakata.
“Minu tee on olnud vastupidine
—
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köigepealt olin suht emistreener ja
öpetasin gruppe, aja jooksul tulid
t~ksikkliendid. Huvi psöhhoteraapia
vastu öha suurenes ja sövenes.
Isikiiku arengu huvides köisime iga
sugustes psöhhoteraapia gruppi
des seda tööd ei saa teha ju nii,
et ise ennast ei arenda. 80-ndate
löpus olin juba videotreenerite
koolitaja ja öpetasin teisigi seda
tööd tegema.”
Seejörel osales Marina koolinöus
tajate koolitamise programmi
völjatöötamisel ja katsetamisel.
“See oli psöhholoogidele, kes
töötavad koolis, hästi huvitav
töö. Videotreeninguid tegin ikka
sinna körvale, individuaalset tööd
ka,” on Marina tagantjärgi rahul,
nimetades tööd oma öpetajaks
ja ömbritsevaid inimesi enda
arendajateks.

Seda asia tahan mina
proovida!
“Ma olen alati olnud huvitatud
asjadest, mis on maa ja taeva vahel
olemas, aga mida palja silmaga
ei näe. Pikka aega olid see huvi
ja psähho(oogitöö töiesti eraldi
seisvad asjad,” avab Morina oma
pönevuste maailma.
“Tegelikult olen ma päris tubli
ostroloog, juba 80. aastast peale.
Minu jaoks on a roloogia väga
pönev, sest astro oogia on keel, mis
oitab möista asj de sägavamaid
seoseid seosei mis on föösilise
ehk siis nöhtava aailma aluseks.”
Suurimoks muu seks iseendo
jaoks peab Marino aga kogemust,
mil te sai esmakordselt proovida
regressiooni.
“Me arvon, et nii mmd kui teisigi
inimesi ajab elus edesi uudishimu
Paljud suured avostused
aailmas on tehtud
uudishimu töttu.
—
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Lugesin öhte pisikest raamatut,
mis ka eesti keeles ilmunud,
Thorwald Dethlefseni raamatut
“TaosL~nnielamus”.
Seal kirjeldab autor höpnoosi
seansse, kus kliendid viiakse tagasi
eelmistesse eludesse.
Mötlesin kohe, et seda asja tahan
mina proovida! Kui eelmised elud
on olemas, siis tahan mina teada,
kes ma olen eelmises elus olnud!”
Marina hääles on nööd nii palju
otsustavust, et sönad röhutuvod
lausa äkshaaval ja ei teki kaht
lustki tema toonaste soovide
täitumises.
Marina: “Mida polud, seda saad.
Kui su tahtmine jo soov on kindel,
siis läheb kas kauem völ vöhem
aega, oga vöimalused ikkagi
tulevad.”
Ja selline vöimalus avanes.
“Seda tosus proovido! Oli hästi
öllatav jo tore kogernus. Kui ma
selle teroapia olin läbi teinud, siis
tundsin, et see muutis minu enda
sees vöga palju,” tödeb Marina.
—
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Haavatud tervendaja
Psöhhoterapeudiks saamme ei
ole väga lihtne, heaks psi~hho
terapeudiks saadokse koolitusi läbi
tehes jo kogemuste koudu, mida
töö klientidego onnab. Marino on
öppinud gestolt- ja pereteraopiot,
eksistentsioolset ps~ihhoteraopiot ja
rnuid vojolikke aineid.
Morina: “Oppima peob vägo palju,
aga on vojo ko polju praktiseerida
ja iseendaga tööd teho. Suur hulk
omaenda probleeme tuleb äro
lohendoda enne, kui vöid end
nimetodo kogemustega psöhho
terapeudiks ja oled vöimeline
erinevoid inimesi oitarna.
Ma ei saa ju aidato klier7lti, kui mul
endal on täpselt seesoma häda
köljes! Siis ma lihtsolt ei möista
tedo ego oska tema olukordo selge
pilguga näha.
Ma elon oma klientidele vägogi
kaasa kui temal on pisar silmos,
siis on vohel ka minul. Sagedamini
käil röömust ja liigutusest, kui
midogi vägo hästi läheb.
Aga köik see ei jää minu sisse
kinni, kui mul endal samasugust
probleemi pole.”
—

Kes sobib psuhhoterapeudiks?
Marina vötab oppi inglise keele:
“Uks vägo hea väljend on the
wounded healer haavotud
tervendaja. Mis tähendab, et ter
vendojana on köige efektiivsem
see, kes on ise oma hoovad terveks
rovinud. TaI on haavast jäänud arm,
oga hoavo ennast enam ei ole ja
hoiget see ei tee. Sel inimesel, kel
ei ole elus suuri probleeme olnud,
ei tekigi soovi teiste obistojoks
saada, see pole lihtsalt terno huvide
vald kond.
Hea aitoja on see inimene, kes on
ise kogenud etu hädasid, inimlikku
volu ja kootust. Siis on toi ko teise
inimese möistmise soov. To teob,
mis tähendab depressioon. To teab,
mis tähendab, kui armostatud
inimene on sind reetnud. To teab,
mis tähendob inimliku elu valu.
Köik see teadmine peab öhes
psöhhoterapeudis koos olema ta
peob tundrna tervenemise teed,
olemo ise selle ära proovinud.
Mo arvon, et köige porem
psöhhoterapeut on hoovotud
tervendojo.”
Vist seepärost ei olegi vägo
noori tegijoid selle ala peol, sest
psöhhoterapeudi vanus on voorus.
“Mitmete klassikoliste psöhho
teraapio suundade puhui on seotud
isegi vonusepiir alla 28 eluoosto
koolitusse ei vöeto. Meie töös on nii,
et mido vanernaks psöhhoteropeut
soab, sedo rohkem elutarkust toi
on. Seda rohkem on toi baasi, mille
peolt oma tööd teho.
Naised kurdovad vohel, et ooh, mo
juba 50 oastat vano ja enam kuhugi
ei köibo, mmd ei taheta seile ega
teise töö peale...
Mina vanust ego vanodust ei kordo,
vanadus on minu kuid!”
—

—

—

Holistiline psiihhoteraapia,
oma Iaps
“Holistiline tuli siis, kui elosin
Taonis. imelised juhused viisid mmd
kokku ingelise Embygo, keile juures
kogesin esimest korda eeimise
elu regressiooni. Mulle oli seige,
et just sedo olen mo oodonud jo
otsinud! Ning hokkasingi ingelise
juures öppimo psöhhospirituaoiset
nöustomist,” jutustab Morino.
KOLMAS SILM EXTRA

[etikakriis

“Eestis elades ma ei teadnud,
et on olernas transpersonaalne
ps~hholoogia ja inimesed, kes
sellega tegelevad. Et eksistee
rib selline ps~hholoogia haru,
mis tegeleb teadvusega,
teadvuseuuringutega, inimese
vöimete piiridega, meditatiivse
seisundiga jne.
Teadvus, alateadvus see oli hästi
huvitav ja väga arendav.
Juba enne, kui koolitus läbi sai,
avasin Kopenhaagenis oma
erapraksise. Kuid paari tööaasta
pärast tundsin, et mu pöhirnötted
pole sugugi enam need, mis
ma lngelise juures öppisin, ja
mu tööviis erineb ösnagi palju
ps~hhospirituaalsest nöustamisest.
Siis saabus aeg oma tööle ka uus
nimi anda.
Ma olen terve elu olnud suur
iseöppija, isetegija ja katsetaja.
Tohutu huvi ja entusiasmiga
uurisin seda transpersonaalset
psöhholoogiat ja teoreetilist tausta
oma praktilisele tööle. NC~d vöib
öelda, et holistiline psi~hhoteraapia
on minu enda töö tulemus, mis
on kujunenud selliseks, nagu
ta on, tänu klientidele, kes on
mmd pannud otsima (~ha uusi
ja paremaid abistamise viise ja
tehnikaid. Ja muidugi ka tönu
nendele inimestefe Taanis ja Eestis,
kes on tahtnud öppida seda,
mida ma teen.”

Marina tee pole siiski olnud ~ksnes
sirge mökketöus. Olles öppinud
kLill mitut luki ps~ihhoteraapiat, tuli
tödeda, et samad mured tulevad
inimeste juurde ikka ja jälle tagasi.
Marina: “Kui ma olin juba kolrn
aastat gestaltteraapia koolituses
olnud ja paljudes ps~hhoteraapia
seanssides iseendaga tööd teinud,
siis kogesin kurvastusega, et pean
ikka ja jälle ähe ja sama konfliktiga
tegelema.
“Miks?” käsisin oma öpetajalt.
Opetaja käsis vastu: kas ma töesti
arvan, et inirneste probleemid
vöivad ära kaduda... Mina ätlesin,
et arvan köll! No ei kao, oli öpetaja
kindel.
See oli minu jaoks vöga suur
peftumus. Ma mötlesin, et siis ma
tegelikuit ei tahagi psähhoterapeut
olla... Sellest tekkis mingi sisemine
kriis ja psähhoterapeudina ka
eetikakriis.
Kui ma tean, et minu psähho
teraapia niikuinii inimest ei aita
ja tulemust ei anna, mis pagana
pörast ma siis seda teen?! Kuidas
na vötan raha selle töö eest, mille
puhuI ma juba ette tean, et see ei
toimi, ei tööta, ei aita.
See oli kälI selline moment, et
mötlesin: pagan vötaks, teeks öige
elus midagi muud miks ma kälI
psähholoog olen?!”

Saanud teada oma eelmiste elude
kohta mis siis muutus?

Heureka!

—

—

Marina: “Ma vöin kirjeldada seda
sisetunnet, mis mul siis oli. Oli sel
line tunne, et olen väga puhas
ma olen seest nii puhas, nagu
puhas leht, millele vöin kirjutada
i~ksköik mida. Ja et see, mida ma
tahan sinna kirjutada, on vöga
erinev lugusellest, mis seal enne oli.
Ma olen suure osa elust olnud vöga
hädas oma madala enesehinnangu
ja tundega, et ma pole ikka pusa
valt hea. Liiga palju on olnud
enesekriitikat ja perfektsionismi
taotlust, aga see ei teinud mmd
sugugi önnelikuks.
Sinna puhta lehe peale olen ma
kirjutanud: olen hea inirnene, tore
ja väärtuslik, olen unikaalne ja
armastamist vöört. See teadrnine
oli kvalitatiivne muutus, vöga
suur muutus.”
—

KOLMAS SILM EXTRA

Aga siis leidis Marina transperso
naalse psähholoogia ja tehnikad,
mis annavad vöimaluse minna
inimese sisse ja teha sägavaid
sisemisi muutusi. “See on näidanud,
et inimest on käll vöimalik aidata
nii, et sarnad probleemid. enam
tagasi ei tule,” röögib Marina nagu
muinasjutu önnelikust löpust.
“Ega areng seepörast otsa ei löpe
ja ka minu enda areng ei ole otsa
löppenud. Aga need probleernid,
millele olen enda sees väga sägavalt
otsa vaadanud, ei tule mu juurde
enam tagasi.
See on mu meelest köige olulisem
muutus, just see vahe erinevate
psöhhoteraapiate vahel, mida olen
öppinud.
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®len önnelik, et olen leidnud selle
viisi, millego mina saan inimesi
aidato. Ma uurin vahel oma
klientideit, kuidas on lood ~he
vöi teise probleemiga, millegö
me oleme teraapias täöd juba
teinud. Sageli vaotab inimene
mulle möistmatu n~oga otsa ja
ötleb möne aja pärast: “Ah see
asi! E-i, me pole selle peale enam
möel nud.”

Mis juhib, mis kannustab9

-

.Marina tunneb iseennast, ta teab
oma iseloomu ja neid omadusi,
rnillest vöib ps~hhoterapeudi t6ös
kasu olla. Esimestena nimeteb te
uudishimu jo riskijulgust.
“Ega modal enesehinnang ei ole
ainult tuimel t~kil. Ma olen olnud
jo olen ke preegu vöga tundlik
inimene, ege tundlikul inimesel
on tegelikult roske elade,” vaegib
Marina. “Tundlikkusega koos
oreneb öks suurepörone vöime,
mido seob ps~hhoterapeudi töös
kesutode: tundlik oskab osavalt
väljo peilide, mis teise inimese
sees toimub.”
Niisugune äppirnine algab lopse
pölves. Möni tundlik laps ei julge
elus sageli öelde: “mirjia tahen” ja
“mul on veje”, te öpib välja peilime,
millel~on so.odne hetk mingit oma
soovi väljendade. See tähendob:
te öpib end sobitama teiste
inimeste maeilmepildiga.
Marine: “Mina olen olnud
suurepärene ärearvaja, mis teiste
inimeste sees toimub. Jo see on
mulle tänase päeva töös väge
kasulik oskus. Aga see ei ole
ju kerge elu ennast kogu aeg
sobiteda teiste inimestega. Elu on
kergem jo röömsam n~&d, mil me
julgen olla rohkem mina ise.”
—

Marina Muhu monoloog
Me olin keheaastane, kui Muhu
maalt ära kolisime. Aga Muhu
sidemed on ikka alles jäänud,
köik koolivaheajad veetsin seal
vanaemade-venaisade juures...
Mina olen ikka päris muhulane,
olen seda nii isa kui erno poolt.
Mölemad olid väga erilised pered.
Minu isoiso oli Suureloo Modis,
keda terve Muhumoa tundis ja
teadis. Te oli käll lihtne kalur,
aga oskos keeli rääkida ja oskos
inimestege suhelda. Tema sönol oli
koalu. Te oli riskeeriva loomugo,
julges elus proovide ähte ja teist.
Ja minu iso, Menivold Pojulaid, oli
insen~rja leiLitaja, teme sai kuus
patenti oma leiutistele jo tegi vägo
heed töökarjääri. Eriti kui möelda
N Liidu aja peale, kus piirid äsno
kinni olid.. Isa öppis äre inglise
keele ja töötes 70-ndetel L!JR®
eksperdino.
Erno poolt on olnud vägo tublid
käsitöötegijad, emeiso oli endekas
puusepp, tegi keuneid osju, iluset
mööblit ja ehites moju. Mu emel
on ke seda head moitset käsitöä
tegemiseks jo hulgenisti loomu
likku intelligentsust.
Emepoolne vonevanoisa oli
väge endekos! Kui möelde,
millel te eles, eelmisel
sejendi~’ehetusel. Me ei tee,
mis tede ejes keeli öppime,
aga te luges rootsi ja saksa
keeles, vene keelest rääkimata.
Teme sai pöllumajandusnäitusel
preemio kivivedamise masina
konstrueerimise eest.!
Me tunnen väga suurt austust
oma pere ja suguvösade vastu.
®len tänulik jo mul on suur au olla
sändinud just sinne.
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,,Oi,
rina on vä a armas inim ne, eriline ja
e Idejääv,” kinnitas iiks
hurnaa roua,
es ord arinat vöö ustas ja teda oma
hoovil kaHistas.
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Marina

Paula

Eberth,

psuhholoogiemagister, Toani Kuning
riigi litsentsiga psLihholoog,
kogemustego psuhhoterapeut.
Elas ja töötas 1995—2006
Kopenhaagenis ning rajas seal
Holistilise Teraopia 1 nstituudi.
Nääd jätkab sama tööd Eestis.
Tema loengute ja kursuste teemaks
on keha ja voimu uhendus,
positiivne ellusuhtumine,
loomingulisus, inimeste vöimed jo
kasutomato ressursid.
KOLMAS SILM EXTRA

