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SISSEJUHATUS	JA	JOOGA	
PÕHIPRINTSIIBID	
Jooga tähendab liitu, ühtesulamist ja 
kooskõla. Jooga on vahend universumi 
ülimate kasulike aspektide ja inimese 
sisemiste vastavate tasandite vahelise 
resonantsi saavutamiseks. Teisiti öeldes – 
universum on makrokosmos ja inimolend 
mikrokosmos. Jooga on lihtsalt abivahend 
kasulike energiatega kooskõla leidmiseks. 
Tuntakse ka surma-, valu- ja hävituslikke/ 
hukatuslikke energiad – nendega jooga 
kokkupuudet ei otsi.  
Joogaga taotletakse järkjärgulist teadvuse 
taseme arendamist, lõplikust/ piiratusest 
lõpmatuse/ piiramatu suunas. Joogavõtete 
abil arenevad teadvuse tase ja 
tajumisvõime kõrgeimale võimalikule 
tasemele. Teaduslike uuringutega on 
tõestatud, et me kasutame kõigest 3,5% 
oma ajupotentsiaalist. Üks jooga 
juhtideesid on, et kui me end ei treeni, 
kasutame oma võimeid ainult väga piiratud 
mahus. Teiste sõnadega – meil kõigil on 
tohutu võimete arsenal, kuid me ei oska 
seda kasutada.  
Kõigi joogakäsitluste alusideedeks on: 1. 
inimese kui universumi miniatuurse koopia 
põhimõte ja 2. resoneerimise printsiip. 
 
 

1. Inimene – universumi minimudel 
 
Jooga käsitluse järgi on inimene oma 
füüsiliste ja subtiilsete/ nähtamatute 
koostisosadega universumi vähendatud 
koopia. Seega võime end nimetada ka 
mikrokosmoseks (väike universum) ja 
universumit ennast makrokosmoseks 
(suureks universumiks). Selle idee 
tunnustamist võib täheldada kõigi 
autentsete spirituaalsete traditsioonide 
juures. Kabalal on kooskõla seadus: „Nagu 
ülal, nii ka all, nagu all, nii ka ülal – et 
saaks sündida kõiksuse ime.“. Sufi 
traditsioon ütleb ilmekalt: „Inimene on 

väike universum ja universum on suur 
inimene.“ Tantra idee on: „Mis on siin 
(mikrokosmoses), on kõikjal 
(universumis); mida pole siin, pole 
kusagil!“ Sellele paradigmale toetudes 
võib järeldada, et läbi enese sügavuti 
tundma õppimise saab inimene ka 
teadlikuks teda ümbritsevast reaalsusest. 
Muistsed kreeklased ütlesid seda nii: „Õpi 
tundma iseennast, siis saad tundma ka 
universumit!“ 
Jooga vaatenurgast koosneb universum 
seitsmest erinevast vibratsioonitasandist 
ehk jäme- ja peenmateeria vormist. 
Tasandid erinevad üksteisest 
vibratsioonitaseme poolest (vaata joonist). 

 
Tegemist on mateeria vibreerimise 
sagedusega, mis on suurem kõrgematel 
tasanditel ja väiksem madalamatel 
tasanditel. Parima analoogiana saab tuua 
raadio sagedusala. Kuna oleme universumi 
vähendatud koopia, siis on meie ehitus ka 
samasugune. 
 
 

2. Resonantsi printsiip 
 
Resonants ongi jooga fundamentaalne 
saladus. Iga jooga vorm või võte on 
tegelikult professionaalne meetod 
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resonantsi saavutamiseks inimese 
(mikrokosmose) ja universumi 
(makrokosmose) teatud energiatasandi(te) 
vahel. Siinkohal sobib suurepäraselt näide 
analoogiast raadioga. Universum on kui 
raadiojaam, inimene aga kui väike 
raadiovastuvõtja. Nii nagu raadiot saab 
keerata erinevatele lainesagedustele, saab 
ka inimene end häälestada vastavale nn 
lainepikkusele ja võtta vastu kosmilisest 
keskusest, galaktikast ja tähtedelt välja 
saadetavaid kosmilisi energiaid. Meil 
kõigil on need nn vastuvõtupunktid 
kosmiliste energiate ammutamiseks, kuid 
kõik meist ei ole jooga praktiseerijad – 
seega enamikel on need punktid nö 
uinunud olekus või varjusurmas 
(latentsed). 
Jätkates võrdlust raadioga, siis inimese 
puhul on nn häälestusseadmeks (tuuneriks) 
meel –  see on kontsentreerumise 
jõuallikas. Keskendumise ja teatud jooga 
tehnikate abil loob inimene resonantsi ja 
äratab uinunud olekus olnud 
„vastuvõtupesad“  – see kehtib kõigi 
tasandite kohta. Kui harjutuste tegemisel 
meelt ei kaasata ega keskenduta kohaselt, 
pole jooga võtted muud kui lihtsalt 
võimlemine. Kontsentreerumise juures on 
oluline keskendumine teatud kindlale 
kohale/ tsoonile – on vaja teada, millisele 
kohale end täpselt fokusseerida, et 
saavutada kooskõla kosmiliste energiatega. 
See on senini üks kaitstumaid ja vähem 
teadaolevaid jooga saladusi. 
Keskendumine ja oma isiksuse arendamise 
püüdlus on iga joogaharjutuse juures 
ülioluline. 
Sel moel saab mõttest jõud ja me 
vastutame selle eest, milliseid mõtteid 
genereerime. Kui me genereerime 
(väljutame) halbu mõtteid, siis 
resoneerimise mõjul need kurjad mõtted 
võimenduvad meis veelgi. Seetõttu peab 
iga joogapraktiseerija olema harjutusi tehes 
positiivselt häälestatud ja vaba igasugustest 
kurjadest, kasututest ja painavatest 
mõtetest. 

Resoneerimise kaudu on kõigil vaba 
juurdepääs määratutele ja praktiliselt 
piiramatutele/ lõpmatutele 
makrokosmilistele energiatele (samas kui 
mikrokosmilised energiad on piiratud). See 
seletab ära ka paljud esmapilgul 
üleloomulikuna tunduvad saavutused, 
mille poolest nii mõnedki muistsed 
joogagurud kuulsad on. 
Resonantsi taotlemise juures on oluline, et 
joogapraktiseerija oleks teinud läbi 
puhastumise. See võimaldab energiatel 
takistamatult voolata ja harjutajal neid 
energiad paremini kontrollida. Ühtlasi 
tagab puhastumine resoneerimise just 
kasulike energiatega (mitte negatiivsetega).  
Nagu eelnevast analüüsist selgub, on igal 
universumi tasandil nn vastuvõtupunkt 
inimese organismis. Neid punkte 
kutsutakse jõukeskusteks või sanskriti 
keeles tšakrateks (cakra). Jooga eesmärk 
on äratada, ergutada ja arendada kõiki 
seitset jõukeskust. 
Üldiselt võib kõigi (tava-) inimeste puhul 
rääkida teatud tšakra(te) domineerimisest – 
selle (nende) kerge virgutamine on 
loomupärane (kaasasündinud). Dominantse 
tšakra omadused avalduvad inimese 
käitumises ja mõttemallides. 
Olles ühenduses universumi seitsme 
tasandiga, kujutavad seitse tšakrat kasvavat 
sageduste spektrit jämemateeria ja vaimu 
vahel. Need tasandid funktsioneerivad ja 
mõjutavad üksteist resoneerimise 
vahendusel. Kui neid kohaselt aktiviseerida 
ja ergutada, genereerivad kõik need seitse 
süsteemi spetsiifilise energiavälja või 
jõusfääri. Selle välja intensiivsus on 
proportsionaalne ergutamise määraga. 
Tšakratega seonduvaid teooriad avatakse 
edasi järkjärgult kogu ülejäänud kursuse 
vältel.  
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SISSEJUHATUS	JÕUKESKUSTESSE	
(TŠAKRATESSE)

 

 

Tšakra (cakra) tähendab sanskriti keeles 
„ratas“. Kogenud selgeltnägijatest joogide 
õpetuste kohaselt on tšakra 
energiastruktuur, mille ülesehitust 
illustreerib ülalolev joonis. 

Muistsetes kirjatöödes nimetati tšakraid 
sageli luuleliselt „lootosteks“ (padma) ja 
nende kodaraid „kroonlehtedeks“. 

Tulenevalt sellest, et 
universumil on seitse 
vibratsioonitasandit, on 
ka inimesel seitse 
erinevat nn antenni - 
üks iga tasandi jaoks. 
Iga selline antenn saab 
alguse suṣumnā nāḍῑ’st 
(energiakanalist, mis 
paikneb lülisambas) ja 
jõuab kehapinnale 
teatud kindlas punktis.  

 

 

 

Tšakrate loetelu madalamast kõrgema 
suunas: 

1. Mūlādhāra cakra – juurtšakra, 4 
kroonlehte. Asub vaagnapiirkonnas, päraku 
ja suguorganite vahel, juurdub lülisamba 
madalaimas punktis. Võimaldab/ toetab 
kooskõla maaenergiatega. Koordineerib 
igasuguseid mehaanilisi interaktsioone/ 
vastasmõjusid universumis (gravitatsioon). 
See on elujõu allikas, inimolendi nn 
patarei. Muistsete joogatekstide kohaselt 
peitub sellel tasandil müstiline kuṇḍalinῑ 
jõud, mis annab potentsiaali kosmiliste 
energiatega ühildumiseks. 

2. Svādhiṣṭhāna cakra – sakraalkeskus, 
seksuaaltšakra, 6 kroonlehte. Asub 
suguorganitest kolme näpumõõdu jagu 
kõrgemal (peenisejuur meeste puhul, 
kliitor naiste puhul). Võimaldab/ toetab 
ühildumist vee energiatega. Võtab vastu 
kuu mõjusid ja magnetilisi jõude. 
Koordineerib instinkte (nälg, janu, 
seksuaaltung, uni) ning isiku tundlikkuse ja 
sotsiaalse mugandumisega seonduvat. 

3. Maṇipūra cakra – nabatšakra, 10 
kroonlehte. Asub nabapiirkonnas. 
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Võimaldab ühildumist tuleenergiatega. 
Reageerib päikese- ja elektrienergia 
mõjutustele. Koordineerib omadusi/ 
nähtusi nagu ambitsioonikus, ego, 
tahtejõud, dünaamilisus/ jõulisus, 
arenemisvõime ja vägivaldsus. Kaug-Ida 
traditsioonide kandjad tunnevad seda 
tšakrat hara nime all.  

4. Anāhata cakra – südametšakra, 12 
kroonlehte. Asub rinnaku keskel, 
südamega ühel joonel. Võimaldab 
ühildumist õhuenergiatega. Võtab vastu 
peenenergiaid galaktikast. Sellest sõltuvad 
tunded/ omadused nagu armastus, 
kiindumus, omakasupüüdmatus, 
esteetilisus ja intelligentsus. 

5. Viṡuddha cakra – kurgutšakra, 16 
kroonlehte. Asub kurgupiirkonnas. Toetab 
ühildumist eeterlike energiatega/ 
maailmaeetriga. Võtab vastu universumi 
elementaarseid energiaid. Siit leiame ka 
aja- ja ruumienergia. Selle tšakra arvele 
saab panna näiteks kiire taibu ja kõrge 
intelligentsuse taseme, äärmise 
esteetilisuse ja piltliku kujutlusvõime ning 
ühtlasi spirituaalse intuitsiooni. 

6. Ājñā cakra – laubatšakra, kolmas silm, 
96 kroonlehte. Asub lauba keskel. Tagab 
ühildumise vaimuenergiatega ja võtab 
vastu universumi makrokosmilise vaimu. 

7. Sahasrāra cakra – kroontšakra, 972 
kroonlehte. Asub pea kohal, väljaspool 
füüsilist keha. Seda ei vaadelda kui 
tavapärast tšakrat, vaid pigem kui 
iseseisvat keskust, mis sünteesib kõiki teisi 
tšakraid. Sahasrāra kaudu toimub suhtlus 
absoluudiga. Inimlikul tasandil võimaldab 
see saavutada tõelise teadmise seisundit.  

 

Analoogia: valge valgus, vikerkaarevärvid 
(valge valguskiir sisaldab kõiki teisi 
värvusi).  

 

 

Igale tšakrale vastab ka teatud värvus, 
häälestusnoot ja teadvuse tase (õpitakse 
edaspidi).  
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SOOJENDUS-	JA	
LÕDVESTUSHARJUTUSED	(ŚAVĀSANA)
Iga hatha jooga praktikatund koosneb 
kolmest osast: 1. sissejuhatav osa 
(soojendusharjutused), 2. sisuline osa 
(tehnikad nagu āsana’d, prāṇāyāma, 
bandha’d ja mudrā’d) ja 3. kokkuvõttev 
osa (lõdvestusharjutused). Ära kunagi jäta 
tegemata sissejuhatavat ja kokkuvõtvat osa 
selles eelnevalt joogaõpetajaga kokku 
leppimata. 
 

1. Soojendusharjutused 
Soojendus koosneb 6 harjutusest, millele 
eelneb ettevalmistav osa.  
  
0. Teadlikkuse tõstmine. Seisa näoga 
põhja või ida suunas. Sule silmad ja 
keskendu, tõstmaks teadlikkust enda ja 
ümbritseva suhtes. Lõdvestu ja häälesta 
end positiivsele lainele. Vabasta meel 
pisimuredest, negatiivsetest mõtetest ja 
kinnisideedest. Ole avatud ja vastuvõtlik 
kõigele mis on kasulik, hea, universaalselt 
sobiv ja makrokosmiline. 
1. Esimene soojendusharjutus. Tee 
rahulikus tempos suuri pearinge kõigepealt 
päripäeva ja siis vastupäeva. Sule silmad ja 
keskendu tunnetamaks energia liikumist 
kaelapiirkonnas. Teadvustamise faas: hoia 
silmad suletud ja fokusseeri oma 
tähelepanu õrna vibratsiooni tunnetamisele 
kaelas; meel aktiveerub, teadlikkus 
avardub peenmateeria tasandile ja 
viśuddha tšakra aktiveerub. 

 

2. Teine soojendusharjutus. See koosneb 
10 kiirest pealiigutusest. Kaks pööret 
vasakule, kaks pööret paremale, kaks 
põigiti, kukal vasakule üles, kaks põigiti, 
kukal paremale üles ja kaks noogutust taha. 
Tee seda harjutust kiiresti ja keskendudes 
liikumisele enesele. Teadvustamise faas: 
hoia silmad suletud ja fokusseeri oma 
tähelepanu õrna vibratsiooni tunnetamisele 
pea tagaosas; uinuv potentsiaal ärkab. 
Samal ajal tunneta õrna vibratsiooni pea 
kohal, sahasrāra tšakra aktiveerub ja meel 
kirgastub. 

 
 
3. Kolmas soojendusharjutus. Kalluta 
pead külgsuunas paremale ja vasakule, nii 
kaugele kui võimalik. Keskendu otsmiku 
keskkohale, ājñā tšakra tasandile. 
Teadvustamise faas: hoia silmad suletud ja 
fokusseeri oma tähelepanu õrna 
vibratsiooni tunnetamisele otsmiku 
keskosas, ājñā tšakra ja meele 
juhtimiskeskuse aktiveerumist. 
Samaaegselt tunneta peenenergia voolu 
kaelas: meele ja muu olemise vahel on 
täiuslik harmoonia. 
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4. Neljas soojendusharjutus. Liiguta õlgu 
vertikaaljoonel vastassuunaliselt (üht üles, 
teist alla), tekitades venituse lülisambas. 
Liiguta õlgu nii kõrgele kui saad, hoides 
tallad paralleelselt ning puusad ja pea 
liikumatult. Teadvustamise faas: hoia 
silmad suletud ja fokusseeri oma 
tähelepanu vibratsiooni tajumisele 
lülisambas, tunneta sügavat sisemist 
massaaži. Kui sul on valulikke kohti, suuna 
oma bioenergia nendele, saavutamaks 
tervenemist. 

 
5. Viies soojendusharjutus. Selle āsana 
abil venitatakse rindkere ja lülisammast. 
Seisa jalad harkis, jalalabad 45-kraadise 
nurga all ja toeta peopesad kindlalt reite 
peale. Kõverda põlved, kalluta keha kergelt 
ettepoole ja hinga sügavalt suu kaudu 
välja. Järgmiseks hinga nina kaudu sisse, 
lükka käsivarred sirgu ja hoia hinge kinni. 
Hinge kinni hoides püüa tunnetada 

kosmilise energia liikumist (allalaskumist) 
läbi suşumnā nāḍῑ (lülisamba keskel asuv 
kanal) mūlādhāra tšakra tasandile, mis 
paikneb päraku ja suguorganite vahel. Hoia 
hinge kinni seni kuni suudad, ning seejärel 
hinga suu kaudu välja. Korda harjutust 
mõned korrad. Teadvustamise faas: hoia 
silmad suletud ja fokusseeri oma 
tähelepanu tunnetamaks selgroolülide 
vaheliste osade venivust/ paindlikkust, 
roiete vaheliste alade laienemist. Tunneta 
lülisamba taaselustumist. 

 
 
6. Kuues (ja viimane) 
soojendusharjutus. Tegemist on 
maopiirkonna massaažiga. Aseta parema 
käe pöial massaažipunktile, 2 sõrmelaiust 
rinnakuluust allpool, aseta vasak käsi 
parema peale andmaks lisasurvet ja 
masseeri seda punkti päripäeva nii sügavalt 
kui võimalik, keskendudes punktile endale. 
Seejärel vaheta kätt, pöialt ja suunda, 
masseerides nüüd sama punkti vasaku käe 
pöidlaga suunaga vastupäeva. 
Teadvustamise faas: hoia silmad suletud ja 
fokusseeri oma tähelepanu tunnetamaks 
kõhupiirkonna lõdvestumist ja 
aktiveerumist, energiate puhastumist 
kõhupiirkonnas; toksilised energiad 
väljuvad masseeritava punkti kaudu. 
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2. Sisuline osa 

Āsana’d, prāṇāyāma’d, bandha’d ja 
mudrā’d, mille tutvustamisega alustame 
käesoleva kursuse jooksul. 
 

3. Lõpulõdvestus 
Lama selili, jalad veidi harkis, käed keha 
lähedal, peopesad ülespoole. Sule silmad ja 
suuna oma tähelepanu, tajumaks keha 
pehmust ja raskust. Lõdvesta täielikult 
kõik lihasgrupid. Püüa tajuda füüsilisest 
kehast vabanemise tunnet.  
 

Nüüd me läbime järkjärgult 
lõdvestusprotsessi. Püüa tajuda peeni 
vibratsioone, kerget soojust ja 
kehapiirjoonte kadumise tunnet 
lõdvestunud piirkondades.  
 

Suuna oma tähelepanu vasaku jala 
varvastele. Lõdvesta kogu jalg järkjärgult 
suunaga alt üles, kuni jõuad vasaku 
puusani.  Sarnaselt lõdvesta parem jalg, 
vasak käsi, parem käsi, tuharad, vaagna- ja 
kõhupiirkond, selg, rind, õlad, kael, kurgu- 
ja kuklapiirkond, näolihased: lõuaots, 
huuled, keel, lõuad, põsed, silmad, 
silmalaud, kulmud, otsmik ning viimaks 
peanahk.  
Tunneta kogu füüsilise keha täielikku 
lõdvestumist. Vaimse vabaduse olekut, 
hõljumist. Tunneta kehapiirjoonte täielikku 
kadumist. Teadvus avardub tohutult 
suureks, lõpmatuks. Tunneta oma 
mikrokosmose ühtesulandumist 
universumi makrokosmosega ja täielikku 
harmooniat. Lõpetuseks täna mõttes 
joogasüsteemi loojaid. 
 
Viimaks tunneta, kuidas saadud energiad 
jaotuvad ühtlaselt ja harmooniliselt kogu 
sinu olemuse peale laiali. Tunneta sügavat 
sisemist rahu, tasakaalu, enesekindlust ja 
sisemist harmooniat. Tasapisi hakka taas 
teadvustama oma füüsilist keha. Tunneta 
suurenenud energiat, tugevust, elujõudu ja 
tahtejõudu. Tule tagasi oma füüsilisse 
kehasse, liiguta vaikselt oma varbaid ja 

sõrmi. 
 
Üks ere dialoog 
 
„Ma esitan sulle 
küsimuse,“ sõnas 
kuningas Milinda 
kõrgeaulisele 
Nagasenale ja 
jätkas: „Kas sa 
vastaksid sellele?“ 
Nagasena vastas: 

„Palun esita oma küsimus!“ Kuningas 
vastas: „Ma juba esitasin.“ Nagasena ütles: 
„Ma juba vastasin.“ Kuningas küsis: „Mida 
sa vastasid?“ Nagasena vastu: „Mida sa 
küsisid?“ Kuningas: „Mitte midagi.“ 
Nagasena: „Mitte midagi.“  Pañcatantra
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Märge sanskriti transliteratsiooni kohta.  

Kursuse jooksul märkate, et kõik sanskriti keele sõnad on translitereeritud erilisel moel diakriitilisi märke 
kasutades. Tegemist on standardse akadeemilise lähenemisega sanskriti keele translitereerimisel ja seda 
lähenemist on siin kasutatud mõeldes eelkõige neile, kes soovivad saada põhjalikku teoreetilist joogaõpetust ja 
teada ka selle lingvistilist tausta. Isegi kui selline translitereerimise viis näib erinevat sulle teadaolevast (nt 
harjumuspärane „chakra“ on täpse transliteratsiooni järgi „cakra“), katsu sellega harjuda, kuna viimane tuleb 
teadusliku transliteratsiooni põhimõttest. Samas - kui sul ei ole mingit huvi sanskriti terminoloogia vastu, jäta see 
osa vahele ja võta asju, nagu need on. Järgnevalt on toodud sanskriti tähestiku transliteratsioon ühes 
hääldusjuhistega. 

Täishäälikud  
a mica, rural 
ā tar, father 
i fill, lily 
ῑ police 
u full, bush 
ū Rude 
ṛ merrily 
ṛ marine 
l revelry 
l the above prolonged 
e prey, there 
ai Aisle 
o go, stone 
au house 
ṁ nasal „m“ 
ḥ expired „h“ 
Konsonandid  
k kill, seek 
kh inkhorn 
g gun, get, dog 
gh loghut 
ṅ sing, sink 
c dolce, cha-cha 
ch church hill 
j jet, jump 
jh hedgehog 
ñ singe, seňora 
ṭ, t  true/water  
ṭh, th anthill/nuthook 
ḍ, d drum/dice 
ḍh, dh redhaired/adhere 
ṇ, n none/nut 
p Put 
ph uphill 
b Bear 
bh abhor 
m Map 
y yet, loyal 
r Red 
l Lead 
v victory 
ś Sure 
ṣ Shun 
s sin, hiss 
h hit, hear 
  


