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Lahtiste Uste Päev

27. oktoobril toimus Holistilise Teraapia
Kliinikus lahtiste uste päev. Inimeste huvi oli
suur ja tösine: uudishimulikke, asjahuvilisi ja
kösimusi jagus hommikust kuni kello neljani
välja. Tuldi öksi ja grupiti. Kliinikurahvas vöttis
köik kenasti vastu, pakkudes vaim utoidu körva le
ka tulist teed, kahvi ja köpsiseid-kommi.

Kölalistele anti pöhjalik ölevaade holistilise
kliiniku tegevusest ja teenustest. Lähemalt
tutvustati diagnostikat ja bioresonantsteraapiat
ning holistilist psöhhoteraapiat.
Tehniline konsultant tegi ölevaate diagnostika
meetodist ja arst näitas konkreetsete patsientide
peal, kuidas see praktikas toimib.
Holistilised psöhhoterapeudid rääkisid, mis on
holistiline psöhhoteraapia, kuidas ravi käib ja
mida on selle abil vöimalik teho.
Kehateraapia tutvustamine (osteopaatia ning
massaa~) jäi järgmiseks korraks.
Kulastojatele jagasid teadmisi uldarst dr Niino
Leemet, tehniline konsultant Tönis Mäe ning
holistilised psuhhoterapeudid Marina Paula
Eberth ja Tiina Mariam Reinsalu.
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Holistilise Teraapia Kliinikus Tallinnas:
Pärnu mnt 67a, kabinet 214.

Ekskursiooni juhib ja kusimustele
vastab, selgitab ja kommenteerib
Marina Paula Eberth.

Nööd te olete jöudnud psuhhoteraapiakabinetti. Mina
olen psiihhoioog-psähhoterapeut, minu nimi on Marina
Eberth. Minu körval seisab psöhhoterapeut Tiina Mariam
Reinsalu. Meie psähhoteraapiakabinet asub kliinikusagi
nast eraidi ja see meeldib meile väga, sest psöhhoteraapia
vajabki teistsuguseid tingimusi. Meie kabinetii on kaks ust,
seesmine on helikindel — et koridorihciäied ei kostaks sua
ära ja meil oleks vaikne. Ning need hääied ja jutud, mida
me inimestega sun räägime, ei kostaks välja. Vahel tuieb
sun röömu- ja önnehöiskeid ju ka...
O Sun ruumis teeme hoiistilist psähhoteraapiat, see on
natuke teistmoodi kui tavaline vestiusteraapia. Osa sellest
ajast, kui me klientidega töötame, istume ja räägime nagu
tavalise psuhhoteraapia puhui. Osa ajast iamavad kliendid
seile mönusa sohva peal.
Mis holistilise psuhhoteraapia eriliseks teeb? 1 nimesed
panevad silmad kinni ja iöhevad oma siseilma.
Milleks see oluline on? — Oma teadvuses, teadiiku möis
tusega vöime möelda: ma tahan, et mu elu oleks teistsu
gune. Vöi: ma tahan ise olla teistsugune.
Aga millegipärast midagi ei muutu. Ei muutu seliepärast,
et meil on aiateadvuses paiju programme, mis möjutavad
meie teadvust ja kogu elu, ilma et meie teadiik möistus
seile vastu midagi teha saaks.
O Seiieks, et neid alateadvusiikke programme möjutada,
ongi hea panna silmad kinni, minna sisemaailma ja hakata
oma aiateadvusega suhtiema. Siis selgub, mis seal on,
mis mmd elus takistab ja miks ma ei saa elus seda, mida
tahan. se ma ju tahaksin önnelik olla, tahan, et inimesed
minu ömber suhtuksid minusse paremini...
Aga köik algab iseendast.
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Tönis Mäe, tehnhline
konsultant

Kogu diagnostiko-pooi pöhineb
inimese energeetika möötmisei.
Arvuti muundab signaalid spekt
raa la no 1 Ci i]siks.
Esiteks möödame sCidant. Teiseks
kudede juhtivust — sun on peakon
takt, käe- ja jalakontaktid. Käies
läbi köik kuus kontakti, saame
organite eiektriseisu. Kolmas on
vöga täpne möötemetoodika.
O Körvaklapid, käed kontoktide
peal...
Klappides on andurid, mis mööda
vad organismi eiektrornagnetilist
signaali. Organismule antakse ärri
tus, et elektromagnetuline irnpuiss
oleks tugevam: värvid vilguvod,
tekivad tugevad elektromagnet
irnpulsid, aparaat annab selle
edasi arvutisse. Teine ärritaja on
heli, antakse rida noote, trikiga
— Cihte körva öhtpidi, teise teist
pidi noodid. inimene pole nönda
harjunud, see on ärritus — ärritust
möödetokse ja näit antakse edasi
arvutisse.
Kahetunnise möötrnise tulemu
sena tekib energeetiline mudel.
Mis pulk see on.
Pulk asendab käekontakti. Kellel
on ebarnugav istudo, käed andu
ritel, saab kasutada selle asernel
pulka.
Aga see topsik sun?
See on täiendava informatsiooni
kirjutamise topsik, me tegeleme
infomeditsiiniga.

Köik muutused, mida me teho
saame, olgovad iseendast.
Neid muutusi on palju kergem teha
siis, kui inimene vaatab järgi, mis
progrommid tai alateadvuses on.
O Meie, psCihhoterapeutide abiga
kliendid mitte ainuit ei vaata neid
programme, vaid ka muudavad neid.
Kui inimene paneb silmad kinni,
hakkab tema aju teistmoodi tööle.
Seda ajutöö loomulikku muutust on
psCihhoteraapias sihiteadiikumait
kasutatud viimasel 30 aastal. See
annab vöga efektiivseid vöimalusi,
sest just nii on vöimalik alateadvus
likke programme muuta.
O Kui inimestel on tervisehödad,
siis on neid höipsam körvaidada sel
juhul, kui inimene Iöögastub, paneb
silmad kinni, tunnetab seda, mis ta
kehas toimub ning käib vaimusilmas
kulastamas oma haigeid kohti.
O Inimese enda teadvus on köikvöi
mas muutja. Holistilises psöhhoteraa
pias me kosutamegi inimese loomu
likku vöimet iseennast parandada.
Kui oleme oma alateadvusega
söbraks saanud ning meie teadvus
ja alateadvus hakkavad koostööd
tegema nagu kaks head söpra
kunagi, muutub elu palju lihtsamaks
ja paremaks. See muutus toimub
vöga kiiresti.
O Väga paljudel juhtudel on vöima
lik psöhhoterapeutidel inimest aidata,
neiks juhtudes on näiteks suhtiemis
ja seksiprobleemid, eluröömu puu
dumine ja elukriisid, hirmud, madal
enesehinnang, terviseprobleemid:
kroonilised valud, pinged ja pöletikud,
allergiad, seedimishäired.

1
O Me löhtume oma töös sellest, et
inimene on tervik jo inimkeha pole
midogi eraidiseisvat — me enese
mötted ja tunded möjutavad keha
kogu aeg. Meie keha on tegelikuit
meie mötete-tunnete-köitumiste
otsustuste tulemus.
inimese köik keharakud vahetuvad
öhe-kahe kuu jooksul. Kui te oma
psCiCihikas, oma mötetes-tunnetes
uskumustes teete mingeid muutusi,
siis teie keha tuleb muutustele jörele,
kuna keharakud vahetuvad. Keha
saab uue kvaliteedi.
O Kui inimene ise muutub röömsa
maks, siis ka keha muutub röömso
maks. Kas see pole vaimustav, et meil
on see vöimalus!
O inimene ei peaks tegema endale
oma kruitikaga haiget. Mehe jaoks on
köige koledam, kui talle öeldakse, et
sa oled riörk. Naise jaoks on köige
jubedam, kui öeldakse — egoist!
Naised on oma loomuseit andjad.
Mis mul peos on, kui ma kogu aeg
annan? Siis on pihk tuhi ja polegi
midagi onda!
Oluline on anda köigepealt endale
ja alles siis teistele. Ma olen esmait
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Osteopaatia on könekeeles
kondiväänamine. Juri Remöga
on töeliselt kuldsete kätega!
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saaja — pean ise endale andrna, et
mui oleks midagi teistele jcigada.

Me oleme elus sageli andjad ja
p~ame anda ka siis, kui enam polegi
onda. Kui inimene iseendale midagi
ei anna, siis 40—50-aastaseit läheb ta
tervis rikki ja iöpuks peab ta ikkagi ka
endale midagi andma.
Keha solvub, miks ta on nii palju
piitsa saanud — ja vötab löpuks oma
osa ning jöäb haigeks. Keha hokkab
nii valjusti häölt tegema, et me lihtsalt
peame endale tähelepanu pöörarna.

Kas on inimiikke hädasid, milleni
tele ei ulatu?
Me ei saa tegeida nende inimestega,
kes ei tea, kes nad on. Ja kes ei ole
enda suhtes adekvaatsed — kes on
näiteks alkoholijoobes, narkouimas
yms. Me ei saa aidata, kui inimene
on ögedas ps~hhoosiseisundis, kus ta
iseennast ega maailma ei taju. Ja kui
on otsesed ajukahjustused, ka siis me
ei saa inimesi aidata.
Kui mitu seanssi inimesel vaja oleks,
keskmiselt?
O Me teeme tööd pöhimöifeliseit
kahes vormis. Variant öks: pikad
kolmetunnised seansid, kokku neli
3-tunnist seanssi, mis mood ustavad
(~he tsökli. Seda me nimetame holis
tiliseks nelikuks. Nende 12 tunni
jooksul jöuab inimene töesti hösti
sL~gavale iseenda sisse ja saab väga
suure puhastustöö oma sisemaailmas
ära teha.
O Teine vorm on rohkem sarnane
tavalisele psöhhoteraapiale, kus mi-
mene käib kord nödalas vöi kord kahe
nädala jooksul, seanss kestab tund ja
veerand kuni poolteist tundi. Sel puhui
käib inimene pikema aja, möne kuu
jooksul.

O Kui inimene soovib teha oma sise
maailmas ja hingeelus muutusi, siis
vöib sisemiste alateadlike program
mide muutus tulla väga kiiresti, isegi
~he seansiga, aga fWisiline keha ei
tule enamasti nii kiiresti järele.
Teraapia ajaks soovitan inimestel vötta
end töölt vabaks. See aeg tuleb vötta
iseendaga tegelemiseks ja oma sise
maailmas koristustööde tegemiseks.
See on n-ö 4-päevane suurpuhostus.

Kummast alustada, kumb enne
korda teho, kas möistus vöi keha?
Parim viis oleks teha seda öheaeg
seit. Psööhika kordategemine on elu
boas, keha tuleb psuöhikale järele.
Kui ainult keha korda teha, siis on
see nagu kummipaela venitamine —

äkskord tuleb ikka togasilöök, kui mi-
mene endas ega oma elus midagi ei
muuda. lnimesed tahavad ja ötlevad
sageli: “Doktor-doktor, tehke mmd
kordaV’ Aga ilma muutusi tegemata
ikka terveks ja önnelikuks ei saa.
O Mina olen nende muutuste poolt,
mida on mönus teha. Psuhhotera
peudi ölesanne on oidata inimesel
leida just selline viis, kuidas ta
vöiks köige mönusamini oma ellu
muutusi tuua.
Psi.~hhoteraapias kasutame pöhimö
tet: inimene ei pea ennast sundima
midagi tegema. lgaöhel tuleb leida
see uks — mis on tegelikult juba lahti!
—, millest on hea sisse minna.

Kas teie juurde teraapiasse tuleb
ainuit positiivse eelhäälestusega
inimesi?
O Universumis valitseb resonantsi
seadus, öleöldine seadus. Tavaline
näide resonantsist: kui on kaks heli
harki ja öks panna helisema, siis selle
körval olev helihark hakkab iseenesest
täpselt samamoodi vönkuma.
Kui kvantföösikuid uskuda, siis köik,
mis sun maailmas eksisteerib, on vib
reeriv ja vönkuv energiaväli. Inimene
ja tema mötted on ka energia — igal
inimesel on oma energioväli.
O Meie möffed-tunded, kogu meie
olemus on tugevas vibreerimises ehk
vönkumises, me soadame kogu aeg
universumisse mingit vibratsiooni. Ja
resonantsi seaduse järgi on nii, et
kuidas sa ise vöngud, nönda tulevad
sinu ellu need söndmused, mis sinu
vöngetele vastavad.
O Niisiis: kui me oleme ise head
inimesed, siis tulevad ka meie juurde
head inimesed.

Tiina Mariam Reinsalu:

Me tegime Marinaga meie tohtritele
minu peal näidisseansi. Vötsime selle,
mis arstidele korda läheb — fuusilise
häda. Keset selga oli mul öks punkt,
mis ettepoole painutada kölI laskis,
aga tahapoole mitte sugugi. Otsisime
siis völja, kus on pöhjus.
Pöhjus oli kaugel.
Olin 2-aastane, koos vanaerna ja
vanatädiga maal. Mina olin hästi
pisikene, nemad suured-suured, rää
givad-lobisevad omavahel, minu jaoks
tähelepanu ei jagu. Mina sikutan käest
— väikse lapse maallm on ju madal ja
imeline — rohi, putukad, köik on nii ilus,
elus ja sädelev! Mina tahaksin jagada
nendega oma röömu, aga neil ei ole
aega... iah-jah, öeldakse mulle, tubli,
ole edasi... See jagamata rööm oli
minusse kinni jäänud.
Ja suuremana me ei kippunudki enam
oma rööme jagama. Et kedagi niikuinii
see ei huvita...
Niisiis, rööm oli minu sisse kinni
jäänud. Aga teine pöhjus, miks te ei
lase tahapoole painduda, on see, et
me kogu aeg jälgin endast väikse
maid... NQäd, kus me ise olen suur...
Et nende röömust ei läheks midagi
kaotsi. Ja samas ma ei avane endast
suurematele. Hoolitsedes väiksemate
eest unustan iseenda ära,...
Tegime seansi läbi ja järgmine päev oli
mu selg nii painduv, nagu painduma
tut punkti poleks kunagi olnudki!
Ei tohi ennast unustada ega hoole
tusse jätta!
Egoismil ja normaalsel enesearmastu
sel on see vahe, et enesest hooliv mi-
mene mötleb köigepealt endast, egoist
ainult iseendast.

—

—
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PsCihhoterapeut Katrin Saul:

De ressioonist
suhhoteraapia uks vorme on holistiiine teraapia, ..

mis vaatab inimest tervikuna keha, mötte ja tunde
tasandii ning aitab tai soovitud suunas muutuda, näi
teks depressioonist vöitu saada. Ajalehe “Meditsiini
uudised” lugejatele tutvustas hoiistiiist teraapiat kuus O O

aastat psuhhoterapeudina praktiseerinud Katrin Saul ~ fl 1 eSe
Pärast Tartu ulikooli ingiise keele eriala iöpetamist
töötas ta Estonian Business Schooi’is ingiise keele
öppejöuna. Ammune huvi psuhhoioogia vastu viis ta t
Professionaalse Psuhhoioogia Erakooli.
Seejärei tegi Katrin Saui iäbi pere- ja paariteraapia
kooiituse ning uusi suundi otsides jöudis hoiistiiise
teraapiani, mida kasutab neijandat aastat. S e c~ te ci
Kokkuieppei “Meditsiiniuudiste” toimetuse ning Katrin
Sauiiga avaidame siinkohai luhendatuit 11. apriiiii 2006
“Meditsiiniuudistes” ilmunud ioo, miile autor on Aita
Nurga.

“Ma armastan oma täöd!” ötleb Katrin Saul, kes on oma
olemuseit justkui sundinud terapeudiks ta on röömsa
meeine, tugeva empaatiavöimega, hea kuulaja ja vestieja.
Ta pole andnud intervjuusid ega end rekiaaminud, sest
kliente jätkub.
Vöi nagu ta ise mörgib: “Söna Ievib.” Ehkki tööie puhen
dunud, seab ta esikohale oma pere ja kaks poega, kes
vajavad igapöevast tähelepanu ja armastust.
Oma töö töflu näeb Katrin Saul, et paijud probieemid mi
meste elus saavad aiguse armastusevaesest iapsepöivest.

Mis eristab holistilist teraapiat
teistest teraapiavormidest?

“Kui meditsiin tegeleb suures osas s~mptomite ja tagajör
gedega, siis Uksköik miliine psöhhoteraapia vorm ~ritab
jöuda probleemide pöhjusteni. Usun, et antidepressandid,
mida inimestele antakse, ieevendavad haiguse siimpto
meid, ja möni inimene ongi nii kehvas seisus, et ilma
keemiata oleks tai raske muutusi teha, kuid tabletid ei
körvaida pöhjuseid.
Hoiistiiise teraapia aluseks on öpetus, et köik koosneb
energiatest. Laud vöi tooi on tihendatud energia, selies
oievad moiekuiid vönguvad, aga inimese mötted ja
tunded on samamoodi energia. Näiteks kui te astute
ruumi, kus kaks inimest on just töiitsenud, siis ehkki te ei
tea seda, tunnete tuiienergia ära. Vöi kui astute ruumi,
kus on armastav paar, siis kuigi te ei tunne neid, möistate
energiast, et sun on harmoonilised suhted ja need mi
mesed on tasa kaalus.
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Möne inimesega koos oiles tunnete,
et temaga on hea olla, temost kiir
gab midagi, mis rahustab. Möne
teise puhui valdab tunne, et tahaks
temast kaugemale.
O Iga inimese sees on möfted ja
tunded. Holistiiku teooria järgi on
inimesel lisaks fu~isilisele kehale
möttekeha ja tundekeha. Onnelik ja
terve inimene on tasakaaluseisun
dis, haiguse sumptomitega inimene
on tasakaaluseisundist väljas. Oma
mötetega mojutame palju fU~silist
keha ja tundeid ning vastupidi.
Sageli vaieldakse, kas inimene on
söndides tabula rasa puhas leht

vöi to sönnib oma eelmiste elude
kormadega. Igal juhul hakkavad
teised inimesed teda kujundama,
n-ö räakima talle tema lugu.
Kui iaps satub kasvama näiteks tige
date ja murelike inimeste keskele,
kes sisendavcd talle: “Sa ei saa nii
kuinii millegagi hakkama, sul ei tule
niikuinii midagi völja”, hakkab ta
pikapeale uskuma, et ta polegi edu
vöi armastavaid inimsuhteid väärt,
sest tema madal enesehinnang
saboteerib seda juba eos.
Möne teise lapse vanemad kiidavad
ja ergutavad oma last ja too arvab
ki endast teistmoodi. Möjutavad
mifte ainult vanemad, vaid ka teised
olulised täiskasvanud, kasvatajad,
öpetajad, samuti eakaaslased.
O Tihtipeale räägivad minu juurde
teraapiasse jöudvad inimesed lugu
iseendast, mille nad on kujundanud
neile oluliste inimeste hinnangute
pöhjal, aga paraku pole sel mmc
pildil nende enda olemusega kuigi
palju Uhist.”

Teiste suhtumised on

kinnistunud alateadvusesse?

“Raske on eristada alateadvuslikke ja
teadvustatud möfteid. Alateadvuses
olev möte vöib mingil hetkel töusta
pinnale ja vastupidi. Aga alcteadvus
möjutab meid kogu aeg. Carl Jungi
järgi on lisaks isiklikule alateadvusele
olemas ka kollektiivne alateadvus:
naiste ja meeste oma, emade ja
isade, eestlaste ja teiste rahvuste,
eurooplaste ja aafriklaste alatead
vus jne.
O Holistiline teraapia toob sisse
energiavälja möiste: mingi muutus

tecdvuses toob kaasa muutuse ener
giavöljas ja seejärel fiiusilises kehas.
Teraapia käigus pt~Uame möjutada
energiavälja, et seeläbi toimuks
soovitud muutus.”

Kuidas see muutus toimub?

“Inimene teeb tavaliselt mingi
otsuse. Näiteks otsustab, et ta on
saamatu vöi kurb. Lapsepölve juurde
tagasi tulles: kui talle on nii palju
korratud, et ta on äpu, vöib ta olla
(~hel hetkel otsustanud, et ongi äpu.
Kui ta ei vii ennast tagasi tasakaa
luseisundisse, tekib blokeering ener
giaväljas meeleheide, kurbus, viha,
ärevus, sUi~tunded, kadedus.
lntensiivse energiablokeeringu korral
tekibki sumptom — kas ärevushäire,
depressioon, körge vereröhk vöi pea
vai u.
Kui teraapia käigus vöetakse vastu
uus otsustus, siis blokeering kaob ja
kaob ka s~.imptom. Otsustatakse olla
toimetulev, terve, hea suhtleja jne.
0 Energiavälja möjutamisel toimu
vad muutused mölemas suunas, nii
teadvuses kui fi~ji~silises kehas.
Nii et tervenemine ei ole midagi
muud kui tagasipöördumine tasa
kaa 1 useisu nd isse.
Ka teised teraapiavormid möjutavad
energiavälja, kuid tulemus ei olene
teraapiavormist, vaid suhtest, mis on
terapeudi ja kliendi vahel.”

Millisel viisil te kliendiga
holistilise teraapia käigus
suhtiete?

“Esmalt me vestleme kliendi problee
midest, et selgitada, mis teda vaevab
ja mis muutusi ta soovib. Mc seigi
tan talle holistika pöhimötteid ja kui
klient soovib sellist teraapiat, teeme
neljal päeval järjest ligi kolmetunnise
seansi, nn rännaku
0 Inimene heidab pikali ja paneb
silmad kinni. Silmad kinni näeb mi-
mene tihtipeale palju paremini ta
hakkab nägema enda sisse, teda ei
häiri valgus, värvid ega terapeudi
juuresolek. Terapeudi juhendamisel
lödvestab ta ennast pealaest jalatal
lani ja hingab teistmoodi, et jöuda
stigava alateadvuseni.
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Holistilise teraapio rännakuga alondotakse teatud
tehnikatego ajutegevuse lainepikkust, et jöuda argitead
vuse seisundist meditatiivsesse seisundisse, kus avaneb
juurdepääs pikaojalisse möllu, allcisurutud tunnete jo
elamusteni ehk energioväljoni. See ei ole höpnootiline
seisund, inimene on muutunud teadvuse seisundis.
Siis ob terapeudi juhendusel rännak, kus minnakse
tagasi laps voi nende s~ndmuste juurde, mis
praegu on aktiivsed.
Löbi nende rännakute saab enamik inimesi kontakti oma
sugava alateadvusega, mida vestlusteraapia köigus ei
pruugi saavutada. Lödvestunud olekus ei avaida inimene
nii palju vastupanu probleemsete teemade juurde
minekul, mida ta tihti teeb normaalse argiteadvuse
juures olles, kuna teda valdab siis hirm.”

Milliseid Iugusid inimesed oma
rännakutest räägivad?

“Nii nagu kirjanik ei saa kirjutada raamatut vöi kunstnik
maalida pilti, ilma et tema endaga puuduks sel seos, nii
ei saa keegi jutustada Iugusid, ennast avamata. Inimene
sotub lödvestunud olekus kas sellesse probleemi, millest
rääkisime, vöi probleemi juurteni lapsepölves vöi hoopis
möstilisse loosse. lnimesed elavad läbi suure laenguga
ela m usi.
Tavaliselt satutakse oma energiavälja biokeeringutesse.
Näiteks kui inimene kohtab rännakul midagi kurba ja
elab selle läbi, saab kasutada mitmesuguseid biokeerin
gust vabastamise vötteid ja seeläbi muuta olukorda.
Vögivalla ohvriks sanunud inimesel on rännakul vöimalik
möftes öelda sellele olukorrale ei.
O Nagu kirjanik vöi kunstnik, saab ka loo jutustaja kuju
tada ette vaid seda, mis on tema energiaväljas olemas.
Inimene vöib tunda nöiteks s(.idame kohol musta auku.
See vöib olla st~mbol sellest, et ta on haiget saanud ja
oma s(~dame uutele suhetele sulgenud.
Nöndanimetatud auku vöib möttes puhastada, täita
valge valgusega, värviga, nii et pärast seda on inimesel
hea kerge tunne, vabanemise tunne. Me otsime alati
teed ummikust välja.
See on hämmastav, milliseid tulemusi inimesed saavad,
kui nad voatavad oma elule, silmad kinni. Minu jaoks on
vöimalus heita pilk inimeste sisemaailma suur privileeg.”

Kuidas inimene ikkagi Ieiab
ummikseisust väljapääsu’

“Vastused oma probi . nimese enia - -

olemos . ro 1 on ki.~sida kösimusi. Inimene tahaks
-. meelega anda vastutuse minule, et mina annaksin

nöu, valmis vastuseid, aga ma ei tohi ega taha ega oska
seda teha.
Iriimene peab tunnetama enda vastutust oma elu ees,
ka haiguse tekkimise ees. Mitte et ta .!öheb terapeudi
juurde ja nöuab: tehke mmd kordo! Uhtegi inimest ei
saa aidata, kes ise abi ei taha — kes ei tee sellist otsust.
Teatavasti reguleerivad antidepressandid teatud ainete
tootmist ajuripatsis, muutust ei ole vöimalik kiiresti esile
kutsuda ja seepärost peab ravikuur kestma kuid.
Energiaväljas saab mönikord juba uhe päeva vöi näda
laga muutusi esile kutsuda, sest seda teeb inimese enda
tugev otsus muutuda.”

Mis on takistuseks
selliste otsuste tegemisel?

“Inimesel on teatud kogus energiat. Paljud elavad nii, et
nende energia on kinni minevikus vöi ka tulevikus. Näi
teks on minevikus juhtunud midagi traagilist. Vanematel
inimestel vöib selliseks söndmuseks olla näiteks söda.
Seda ei ole enam aastakL~mneid, aga Cileelatud hirm ja
puudus on tekitanud puudusteadlikkuse. Nende mötetes
ei ole midogi piisavalt ei rahu, tervist, raha, armastust,
toitu ego materiaalseid hCivesid.
Vöi on minevikus olnud lohutus, lähedase inimese surm.
Fuusiline, otsene möju on lakanud, aga see önnetus
saadab oma möju tänasesse päeva inimene tegeleb
pidevalt selle teemaga vöi tunneb, et äkki oli ta ise söUdi.
O Ei ole si~öd, on vead — me köik eksime. Kui jätame
körvale need, kes teevad midagi halba pahatahtlikku
sest, nimme, siis enamik inimesi teeb vigu sellepärast,
et nad ei oska teisiti, ei oska paremini.
Teine osa inimesi sätib oma energiat tulevikku. Nad
elavad ootustes ja lootustes, et siis, kui löpetan kooli
ära, saan hea töökoha, leian elukaaslase, saan lapse —

siis hakkan elama, siis tuleb önn. Vöi ollakse tulevikus
hirmudega, et mis siis saab, kui ma ei leiagi tööd, jään
uksi, ei saa lapsi, ei leia elus önne.
O Mölemal juhul kas elatakse minevikus vöi tulevikus

vötab see jöu olevikult ära. Ei osata olla sun ja praegu.
Kui pole röömu elada tänast päeva, tuntaksegi jöuetust
ja masendust.

O ~ on tavaliselt neutraalsed, inimesed annavad oma

suhtumiseg -. - hinnangu. Me ei saa muuta oma mi
nevikku, aga me saom -. uta oma suhtumist sellesse.
Vägo Suur 0S0 on teroopias on . misel. Vöiks andes
todo iseendale, sellele inimesele, kes ~0 .s valu,
andestada elule, mis täi selle olukorro. Kui biokee O

(~les leida ja sellego tegeledo, siis energia vabaneb
minevikust voi tulevikust ja tuleb olevikku.”
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Kuidas see ettekujutustes
välja näeb’

“Palju saab kasutada st~mboIeid. Vöib vaimusilmas vaa
dato, kuidos eluenergia on laiali pillutatud JO koguda see

u. Mönikord me kerime seda nagu löngakera. Mul
on kasu itmeid abivahendeid. Nditeks potju, mii
lesse viha peksta. Okke, mida pooleks murda, kat
kestades sellega siimboo s inava suhte. Vöi panna
halba teinud inimene möttes ähupa O O e ~a saata ta
ära ules.
See köIab veidi lapsikult, aga inimeses peab olema nii
palju mängulist meelt, et ta oleks nöus seda tegema.
Väga tösimeelsetele inimestele see vöimalus ei sobi.”

Kas inimene saaks selle köigega hakkama
ka terapeudi abita?

“Kindlasti on inimesi, kes saavad. Oht on siiski poole tee
peale, esimesse blokeeringusse kinni jääda, leidmata
väljapääsu. Möffed keerlevad uhe koho peal ringi. Kui ta
oleks suuteline ennast sealt ringist välja mötlema, siis ta
oleks seda juba teinud. Kes on jäänud ringi kinni, vöiks
tulla teraapiasse.
O Möni inimene pole selle peale kunagi moelnudki,
kus nende probleem asub. Vanasöna ~tleb ktiIl, et enne
mötle, siis i~tle, kuid olen selles töös aru saanud, et sageli
tuleb inimesel enne öelda, et möte selgineks. Oeldes
tuleb köik välja ja see on vabastav. Oluline on ka see, et
terapeut on neutraalne, ei anna hinnangut.
See valu, mis on inimesega kaasas käinud, vöib uhel
hetkel saada osaks tema isiksusest, ta on öppinud sel
lega elama. Nagu Schopenhauer on öelnud: “Vötke
minult ära minu valu ja mis siis mulle jääb?”
Inimesel on raske asuda tumedast olekust teele hele
dama oleku poole. Tai on lihtsam jääda olukorda, mida
ta tunneb. See on, nagu peaks vana armsaks jöänud
jope seljast ära viskama ja astuma ~hel hetkel ilma
jopeta välja, et vöfta mingi aja pärast ölgadele uus jope,
mida paraku veel pole. See ilma jopeta astumise hetk on
raske, sest see on astumine teadmatusse tekib hirm, et
äkki läheb hullemaks.”

Muutuse tegemine vöib
olla ka ulejöukäiv?

“See on öks pöhjus, miks inimesed ei saa alati abi. Palju
on räägitud sellest, et depressioonist ulesaamiseks tuleb
valida tervislikud eluviisid ja luua kvaliteetsed suhted.
Kui paarisuhe ei paku rahuldust, on iiks lahendus suhet
pöhjalikult muuta, äppida arvestama partneri vajaduste
ga ja öppida rahuldama iseenda vajadusi. Raske on olla
tähelepanelik, p(.ihendunud, ergas. Sa pead vaatama
nägema teist inimest. Vanaviisi jätkamin- - - O sam.

- .••••• . 1 U toitumist, liikumist,

töä- ja puhkeaja re±iimi jörgimist. Mugovam on ju öelda,
et sään, mida tahan, trenni minna ei jöuo, jne.

Hädasid oleks palju vähem, kui inimesed kulutaksid
muudatuste tegematajätmise pöhjendamisele kuluva
energia vöimaluste otsimisele, kuidas neid asju teha.
O lnimesed liigutavad end reeglina kahel ajendil, kas
armastusest vöi hirmust. Möned teevad ka tööd hirmust,
hambad ristis, kuid armastusega tehtud töä lendab käes.
Ja ka suhe on hoopis teine, kus ollakse koos armastuse
pörast, miife hirmust uksinduse ees. Teraapia (~lesanne
on panna inimesi nägema armastust enda ~mber.
Kuidas edasi minna, on igauhe puhui individuaaine
vaiik. Suhete puhui vöib mönikord olla parem p001 muna
kui töhi koor. Aga hirmudest rääkimine aitab kindiasti
suhteid parandada. Kui hirmu ainult kaugelt vaadata, siis
hirm sellest ei vähene.
Täiskasvanud inimene teab, et paratamatuit käib armas
tusega koos ka haigetsaamine. Aga see pole pöhjus olla
hoolimatu ja uksköikne. Samas, i]kski inimene ei muutu
hoolimatuks ja öksköikseks, ilma et keegi teine hooli
matu ja öksköikne poleks teda sellega varem nakatanud.
Emotsioonid on nakkavad!”

Milline on ikkagi terapeudi
peamine roll?

“Terapeut möub oma aega ja suhet. Paljud terapeudid
on mönedele inimestele köige lähedasemad inimesed
maailmas. Neile inimestele, kellel ei olegi kedagi teist,
kellega avameelselt rääkida.
O Inimese öks suuri hirme on see, et keegi ei näe tema
muret ja röömu. Mölemat peab jagama, need on ener
gia, mida ei saa ainuit endas hoida. Paarisuhted aitavad
eemal hoida depressiooni. Kuid ka hea perekonnaelu
puhui tuleks kindlasti alles hoida söbrad. Abielludes ei
satuta öksikule saarele.
Asjad ei ole iseendastmöistetavad, asjadest tuleb rää
kida. Paariterapeudina näen seda pidevalt, et oma
ootusi ja lootusi ei avata teisele. Hea terapeut ei vöta
endale vastutust kliendi probleemide eest, vaid aitab
kliendil ise-’-- - - otsida. Inimene peab
vi use endo eest ise vötma. Terapeu O sellele
oma vahendojaroilis lihtsalt kaosa.
Onnelikus paorisuhtes tunneb inimene ise end tervikuna,
ta ei pane vastutust oma heooiu ja önne eest teisele.
Teine inimene annab lisaväärtust. Köik inimesed meie
ömber on kingitused.”

KOLMAS SILM EXTPA 17


