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Vastutusest lahtiütlemine
Selle raamatu kavatsus pole asendada Hiina ega lääne meditsiini alast nõu. Selle eesmärk pole panna diagnoosi, tervendada ega ravida ühtki haigusseisundit. Lugeja kasutab siin raamatus tutvustatud tehnikaid, ürte, harjutusi ja toitumissoovitusi oma
vastutusel. Enne uue ravi- või treeningurežiimiga alustamist või mingi tervisehäire
esinemisel pidage nõu kvalifitseeritud meditsiinitöötajaga.

ix

Sissejuhatus

Sellest raamatust leiate teavet Hiinas kasutatavate loodusravi meetodite teooria ja
praktika kohta. Hiina meditsiini iga haru on oma olemuselt holistiline, ent holistilisel
põimumisel võib olla mitu kihti. Suurima sünergia saavutamiseks tuleks need ühendada vastavalt siin toodud põhimõtetele. Nõnda kasutatakse neid meetodeid Hiinas
parimate tulemuste saamiseks, kuigi mõningate variatsioonidega, nagu te 1. peatükist
ja läbi kogu 2. osa teada saate.
See raamat koosneb kahest eraldiseisvast, ent tihedalt kokku põimunud osast ja
järgib paljude aastakümnete pikkuse uurimistöö vältel minu teele tulnud tarkade õpetajate nõuandeid. Korduvalt on satutud kahele tuumideele ja kuigi mõni õpetaja sõnastas neid teisiti, jäid põhitähendused alati samaks.
Esimene tuumidee on: „Et mingi praktika või distsipliin hästi selgeks saada, läheb
vaja nii kindlat vaimset mõistmist kui ka kõva aluspõhja selle praktilise kasutamise
näol.“ Kõik olid seda meelt, et ülim eesmärk on tegelik praktika (qigong, taiji, tervendavad harjutused, punktimassaaž) ehk vastava meetodi (nõelravi, taimravi, toitumisteraapia) rakendamine. Parem mõistmine aitab suurendada praktilist oskust, ent selle
väärtus tuleb ilmsiks ainult siis, kui see toetab eesmärgini jõudmist. Muidu pakub see
huvitavat jutuainet, ent ei paranda päriselt teie tervist ega elu.
Teine tuumidee on: „Valdamine tähendab põhitõdede omandamist.“ Põhitõed
moodustavad teooria ja praktika aluse. Lai, tugev vundament tagab stabiilse pinnase,
millele ehitada ja kasvatada. Isegi kui otsustate ehitada ainult ühe vundamendi, saab
rasketel aegadel sellest teie aluspõhi.
Esimene osa „Hiina meditsiini põhjapanevad teooriad“ tutvustab kogu Hiina
meditsiiniteaduse ja filosoofia teoreetilist tuge. Kuigi see pole nii üksikasjalik kui
meditsiiniõpik, on see üpris laiaulatuslik kahel põhjusel. Siin pakutakse mõistmiseks ja
saavutamiseks vajalikku tuuminfot ning tutvustatakse lääne lugejale põhjalikult teistsugust maailma nägemise viisi, maailma hiinlaste pilgu läbi. Siin raamatus õpetatud
ideed ja tegevused kasvavad välja just sellisest kultuurilisest perspektiivist ja kui me
tahame õppida neid tegevusi oma igapäevaelus kasutama, tuleb näha veidi vaeva, et
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jätta meie enda kultuurile omased eelarvamused tagaplaanile ja näha asju teistmoodi.
Esimeses osas toodud üksikasjade eesmärk on seda tajunihet hõlbustada.
Teine osa „Holistiline enesehooldus Hiina meditsiini abil“ õpetab hoolega peamiselt Hiina holistilise eneseravimeetodite praktilisi baasteadmisi, võttes aluseks esimeses osas esitatud põhimõtted, ja võimaldab sedamööda, kuidas te kõiges üha suurema
vilumuse saavutate, rohkesti kasvuruumi. Kõige tähtsam on tegelda nende praktikatega regulaarselt, sest ainult nii saavutate meisterlikkuse ning saate enda käsutusse
lihtsad, ent väärtuslikud ja tõhusad valikuvõimalused, et võtta kontoll oma tervise üle
mitmesugusel looduslikul ja holistilisel viisil enda kätte. Tegu on meetoditega, mida
saab kasutada kogu elu ja mis vähendavad suuresti kas siis hiina või lääne arsti külastamise vajaduse tõenäosust.
Tuleb ette aegu, mil integreeritud loodusravi hõlmab professionaalse arstiabi kasutamist. Kui otsustate niisugust abi otsida, siis valmistab esimeses osas heidetud pilk
Hiina meditsiinile teid korralikult ette. Teine osa algab sellega, mida hiina arsti külastades oodata, peale selle, mida teavad lääne inimesed, ja tutvustab Hiina meditsiini
diagnostika- ja ravimeetodeid. See aitab teil hiina arstiga teadlikumat dialoogi pidada
ja kujundada välja realistlikud ootused ja eesmärgid, muutes visiidi teie mõlema jaoks
võimalikult produktiivseks.
Pidage meeles, et nii, nagu te jääte harva üleöö haigeks, ei saa te ka üleöö terveks.
Et viia oma elus sisse tervendavad muudatused, läheb vaja igapäevast praktikat.
Lugejad, kes tahavad kohe teise osa juurde asuda, võivad seda turvaliselt teha,
ent võtke teadmiseks, et igasugust tegevust, muuhulgas selle alusteooriat ja holistilises süsteemis toimimise viise paremini mõistes on teil oma vajaduste ja tervist puudutavate eesmärkidega sobivate praktikate valimisel rohkem vabadust ja te saate olla
paindlikum.

Mõned siin raamatus kasutatavad tavad:
pinyin, suurtähed ja kursiivkiri
Pinyin on ametlik standardne tähestikuline transliteratsioonisüsteem, mis on olnud
Hiinas kasutusel 1950. aastate algusest alates. See sisaldab vihjeid tähendusele ja juhendamisele mandariinikeelsete sõnade õigel hääldamisel, mida mõnele lugejale ehk
tuttavamates vanemates Wade-Gilesi kirjaviisides ei leidu. Transliteratsioonisüsteemi
pinyin on siin kasutatud sihilikult, välja arvatud siis, kui tsiteeritakse vanemaid kirjaviise sisaldavaid allikaid. Mõned pinyin’i näited on qi (chi), taiji (tai chi), qigong (ch‘i
gung) ja jing (ching), kus sulgudes on toodud Wade-Gilesi vasted.
Pinyin on tehiskeel, mis tähendab, et kuigi iga silp kujutab endast omaette sõna,
moodustatakse nende silpide/sõnade mitmesilbilisteks sõnadeks ühendamisel uusi
sõnu. Levinud näited on qigong („energia“ ja „praktika“ või „kultiveerimine“) ja tai2



jiquan („viimase piiri rusikas“). Mõni kirjutaja eelistab lahutada need sõnad silpideks,
kasutades kirjapilti qi gong ja tai ji quan. Kuigi see pole päris korrektne, võimaldab see
lugejal selgelt näha silpe, millest need sõnad koosnevad. Kui raamatus tutvustatakse
esimest korda tundmatut hiinakeelset sõna, tuuakse sulgudes ära ka üksikud silbid,
võimaldades lugejail pinyin’i kogemuse kaudu hõlpsasti näha silpe, millest sõna koosneb, ja kiiresti mõista selle sõna tähendust. Ka aitab see kogenematumatel lugejatel
märgata sarnasusi sõnade vahel, mis võivad esmapilgul väga erinevad paista. Qi eri
omadusi hõlmavad näited on jingqi (jing qi), yuanqi (yuan qi), guqi (gu qi) ja waiqi (wai
qi).
Paljude ettetulevate hiinakeelsete sõnade hulgast leiate tuttavamaidki – näiteks qi,
yin ja yang –, teised aga, nagu näiteks tuina, ming-men ja dantian, võivad tunduda teemaga vähem kursis olevaile lugejaile võõrad. Kõik need on kogu raamatus ära toodud
kursiivkirjas, et aidata lugejail neis ära tunda hiinakeelsed sõnad. Nende tähendusi
selgitatakse tekstis.
Mõned sõnad kirjutatakse suure algustähega, et viidata nende kasutamisele Hiina
meditsiini kontekstis. Enamasti on need organite nimetused (nagu Põrn, Maks või
Neerud), millega viidatakse holistilisele organitesüsteemile, nagu hiljem kirjeldatakse,
mitte organile lääne meditsiini mõttes. Suure algustähega kirjutatakse ka Veri ja teised
sõnad, kui neid kasutatakse Hiina meditsiini mustri osana. Kui suurtähti ei ole, siis
kasutatakse neid tavapärase tähendusega sõnadena.
Fraas „hiina arst“ tähistab igasugusest rahvusest isikut, kes tegeleb Hiina meditsiiniga, mitte tingimata hiinlasest arsti.

Sissejuhatus
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Ülevaade

Ühtne lähenemine
loodusravile

Hiina meditsiin, mille rikas ja eripalgeline ajalugu ulatub enam kui viie tuhande aasta
taha, on võib-olla vanim ja kõige laiemalt levinud meditsiiniliik, millega tänapäeva
maailmas tegeldakse. Tegu on dünaamilise, elava süsteemiga, mis kasvab ja areneb
üha edasi, jäädes truuks oma iidsetele juurtele.
Paljusid läänemaailma inimesi huvitavad Aasia kultuuri eri vaatenurgad, selle spirituaalsed filosoofiad ja rabavalt tavatud tervendamis- ja meditsiinipraktikad. Mõni
on lummatud Hiina meditsiini lubadusest pakkuda paremat tervist, teised suhtuvad
sellesse skeptiliselt. Enne kui seda lubadust saab täielikult ja täpselt hinnata, tuleb kõigepealt ära tunda oluline väljakutse ja sellest jagu saada.
Hiina meditsiinis on põhjalikud, täpselt defineeritud metoodikad, mis aitavad säilitada tervist ning diagnoosida, ravida ja ennetada haigusi, ent põhimõtted ja paradigmad on hoopis teistsugused kui need, mida tavaliselt läänes järgitakse. Neid tuleb
mõista, aktsepteerida ja rakendada täielikult sellistena, nagu need on, pidades kinni
sellele meditsiinile omastest paradigmadest ja põhimõtetest. See nõuab avatud meelt,
veidi pingutust ja teatud usaldust, sest selgeks tuleb saada uued ideed, uus terminoloogia ja teistsugune mõtlemisviis, samuti tuleb jätta kõrvale mugavad ja niivõrd
omaseks saanud lääne meditsiini tavad. Ainult siis saab loetut optimaalselt kasutada
nii, nagu on seda kujundatud ja praktiseeritud tuhandeid aastaid Hiinas ja paljudes
teistes riikides, et saavutada tervisega seoses loodetud ja vahel ka vaat et imepäraseid
tulemusi.

Hiina meditsiini harud
• Nõelravi ja täiendavad nõelravimeetodid
• Hiina taimravi
• Qigong, taiji ja teised aktiivsed füsioteraapia vormid
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