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ALAR TRUU

TÄIENDAB END PIDEVALT:

Rene Bürkland ütleb, et Hiina
ravitarkused ei ole kivisse
raiutud – nagu moodne meditsiin, täienevad ka need kogu aeg. «Üks elu
jääb väheks, et kõik Hiina meditsiini nipid selgeks saada,» tõdeb ta.

Bürkland õpetab
norskamisest äkktervendama
vihani
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Äkiline vihastum
lt.
in
siini järgi seotud e või ärritumine tühiste asja
de pärast on Hi
maksa energia
ina meditpinge ja frustr
atsioon. Maksa seiskumisega. Selle põhjusek
s on stress,
energia jahuta
seks on hea fü
miseks ja liikum
üsiline aktiivsus
apanemi, qi
parmünt, krüs
anteem, manda gong’i harjutused, taimedes
t võilill, piriini koor. Eelk
õige teena.

See on see niinimetatud tõelise eesti mehe tüüpi ülekaaluline?
Jah, selliseid punase kaelaga mehi on päris palju. Nende puhul on ülekaalu põhjus
hoopis teine ja ravigi teistsugune. Selline inimene peaks sööma yin-tüüpi toitu, mis jahutab kuumust, talle sobib toortoit ja jahutavad
joogid.
Nagu õlu…
Ei, õlu ei sobi. Jahutava all pean silmas
taimseid teesid: piparmünt, krüsanteem,
saialill, kummel, mis võtavad kuumust vähemaks. Kui arsti vastuvõtule tuleb kaks ülekaalulist – üks, kellel seedimise tuli on nõrk,
ja teine, kellel on liigselt tuld sees, peaks ta
neile pakkuma täiesti vastandlikke lahendusi. Aga mida soovitatakse ülekaalu puhul tavaliselt? Tarbida rohkelt vedelikku, et keha
puhastuks. Süüa salateid, juurikaid ja toortoitu ning rasvata jogurteid. Aga kui sa annad nõrga seedimistulega inimesele toiduaineid, mis jahutavad – toortoit, vesi, piimatooted –, on tema puhul efekt vastupidine,
talle koguneb veel rohkem niiskust sisse. Mul
on küllalt selliseid patsiente, kes ütlevad, et
nad ei söö enam midagi, joovad ainult külma
vett, aga kaal ikka tõuseb. Tõuseb, sest niis-

kus koguneb. Neil on väga lihtne reegel: süüajuua ainult sooja.
Kas see ei ole natuke jama, et meil Eestis
peab Hiina meditsiini vastuvõttude tegemiseks olema arstipaberitega arst, samal ajal kui enamikus teistes riikides seda nõuet ei ole?
Eestis peab olema arstiharidus, kui sa tahad
ad nõelravi
õe a teha.
te a. Aga tuina massaaži, kupvõi taimerapude panemise, moksateraapia
mok
vi jaoks seda olema eei pea.
Aga jah, minu arust
arus on arstipaberite nõudmine natuke üle ping
pingutatud. Arvan, et piisab,
kui nõelravi tegijal on meditsiiniline haridus.
Seda võiks väga hästi
häs teha õed, kiropraktikud, füsioterapeudid,
füsioterapeudid ämmaemandad. Kõik
need, kes tunnevad iinimese anatoomiat, füsioloogiat ja haigusi. Näiteks sünnitusel saab
väga hästi nõeltega aidata
a
– saab valu ära võtta, saab sünnitegevu
sünnitegevust aktiveerida.
Saksamaa on min
minu meelest väga positiivne näide: seal peavad tulevased nõelravipraktikud tegema teatud arvu lääne meditsiini
koolitust ning sellest piisab. Arvan, et see on
parem variant, kui olla
ol sellises äärmuses nagu Eesti, kus sa pead arst olema.
Muidugi ei tule õppimine
õ
kahjuks. Mida
rohkem lääne ja Hiin
Hiina meditsiinist tead, sepatsiendile on, aga üldabi
da kasulikum see pa
palju akadeemilist tarkust
tasemel ei ole nii pal
vaja, abivajajat saab aidata palju vähemaga.

Qigong’i harjutus kopsuenergia tugevdamiseks,
mis toetab eeskätt immuunsüsteemi.
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ki liiga happeliseks,
ppeliseks, sest tänapäeva toitumine – ohtralt
alt suhkrut, alkoholi, liha – annab
tohutult kuuma
uuma ehk yang’i
g juurde. Ja sooda on
puhas aluseline
seline materjal, mis tekitab aluselist keskkonda.
onda. Eesmärk on saavutada homöostaas ehkk tasakaal kehas – et pH oleks õige.
Eestlased surevad põhiliselt südame-veresoonkonnahaigustesse.
nnahaigustesse. Kas see on kuidagi seotud
ud toitumisega? Või kliimaga?
Või on geneetika
neetika süüdi?
Iga haiguse
guse juures võib geneetiline faktor
olla. Aga kui
ui vaatame Hiina meditsiini seisukohast, siiss südame-veresoonkonnahaiguste
puhul on tähtsad
täähtsad kolm asja: esiteks toitumine (mida ka
ka lääne meditsiin väga rõhutab),
teiseks ületöötamine
etöötamine ja kolmandaks emotsioonid. Südame
üdame põhiline emotsioon on rõõm
– see on peamine
eamine tunne, mis südant toidab.
Kui aga rõõmu
õõmu on liiga vähe või liiga palju,
võib see südant
üdant kahjustada. Muidugi võib öelda, et rõõmu
mu ei ole kunagi liiga palju, aga tegelikult võib
õib eufooria rütmihäireid tekitada.
See on seee armumisneuroos?
Armumine
mine on hea variant. Kuid on olemas
ka äärmuslikke
likke eufooriaid, mis ei ole nii head.
Aga põhiprobleem
hiprobleem on ikka selles, et rõõmu on liigaa vähe. Kust rõõm tuleb? Suhetest,
tööst, hobidest.
idest. Kui pead tegema mingit tööd,
mis sulle ei meeldi – pead tegema seda raha,
staatuse vvõi
õi mille iganes pärast –, siis see
sööb vaikselt
elt su südameenergiat. Ta võib väljenduda selliste
elliste sümptomitena, nagu unetus,
rahutus, ärevus,
revus, depressioon, rütmihäired ja
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Rasvumine on uus katk, nagu keegi on
öelnud. Samas paljud ülekaalulised näevad
ad to
tohutult
utu t vaeva,
ae a, et kaalu
aa u alla
a a saada,
söövad vähe ja tervislikult, aga miski ei
aita.
Ülekaalul võib olla väga palju eri põhjusi
– see võib olla seotud toitumisega, emotsioonidega. Hiina meditsiini järgi on väga laias
laastus põhjusi kaks: üks on see, et põrna ja
kõhunäärme yang-energia, mida nimetatakse ka seedimise tuleks, on nõrk; ja teist tüüpi ülekaal on tingitud sellest, et maos on liiga palju kuumust.
Need ülekaalulised, kes söövad vähe, kuid
ikka alla ei võta, on esimest tüüpi. Kui seedimise tuli on nõrk, siis hakkab kehasse kogunema niiskus, mille üks sümptomeid on kehakaalu tõus. Sinna juurde võivad käia ka
muud sümptomid: krooniline nohu, krooniline valgevoolus naistel, adenoidid.
Need inimesed on tavaliselt väsinud, neil
on külmad jalad ja käed. Ja ega neil söögiisu ka ei ole – see tähendab, et seedimise tuli ei tööta ja kõik hakkab kehasse kogunema. Neile on väga hea ingver
– teena, toidu sisse panna. Teraviljadest aitab kehast niiskust välja viia
hirss. Samuti Hiina taim pisarhein. Sellist tüüpi inimesed peaksid vältima
temperatuurilt külmade toitude ja jookide tarbimist.
Teine tüüp on üsna vastandlik – nägu punetab, käed-jalad on kuumad,
räägib kõva häälega. Ta on nagu hull
elektrijänes, kellel on tohutu söögiisu. Tal on maos palju tuld ja
ta peab seda kogu aeg söögiga
kustutama.

ütlevad, et diagnoosimiPaljud arstid ütleva
igasugu tehnilisi vidiseks on vaja palju ig
meditsiini arsti vastuvõtul
naid. Hiina meditsi
keelt ja katsume pulssi ja
on nii, et näita keel
sellest piisab.
Sel ajal, kui Hiina meditsiin välja arenes,
ei olnud instrument
instrumentaalseid diagnostikavahendeid, ei olnud ult
ultraheli, EKGd, kompuutertomograafiat. Diagnostika
Diag
tehti käepäraste vahenditega ära: iinimese sisemust hinnati tema välimuse järgi.
jär Mitte selle järgi, kui
ilus sa välja näed, aga
ag mingite väliste sümptomite järgi. Hiina m
meditsiini arst kasutab
diagnostikaks pulsidiagnostikat,
pulsid
keelediagnostikat, vaatlust, kuulatlust,
ku
anamneesi võtmist. See töötab siiamaani.
siia

Qigong’i
neeruharjatus:
neerud on päriliku
energia asupaik.

«

Energeetilisel tasandil probleemi
saab diagnoosida ja ravida
Hiina meditsiiniga. Lääne meditsiin
alustab ravi alles siis, kui haigus
on füüsiliselt diagnoositav.

»

Kurdetakse, et aarstid vaatavad ainult
uuringutulemuste
analüüside ja u
numbreid, ja ei uuri üldse, mis patsiendil oma ttervise kohta öelda on.
See on nüüd
nüü rohkem arsti suhtumises kinni. Rav
Ravi puhul on hästi tähtis
patsiendi kaa
kaasatus. Kui inimene saab
aru, milles ta probleem seisneb, milles on tervisemure
tervi
põhjus, siis ta
hakkab teadlikult
tead
sinnapoole liikuma, et seda probleemi lahendada.
Aga kui inimene
ini
saab ainult süsti,
tableti või pprotseduuri, kuid ei saa
aru, mis temaga
te
toimub, siis ta ei
saa ka end
enda tervenemist toetada.
Kõik teame,
team et kui paned mingile
asjale teadlikkuse,
t
idee taha,
siis sa
s hakkab see hoopis
teistmoodi liikuma.
teistm

