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ENERGIA	POLAARSUS	
Haṭha yoga (nn “füüsiline jooga“) 
 
Haṭha jooga tehnikate puhul opereerib 
inimene mitmesuguste peenenergiatega. 
Need energiad on alati polaarsed, see 
tähendab, et neil on kaks poolust. 
 
Sanskriti keeles tähendab ha päikest ja ṭha 
kuud, sümboolselt tähendab see järgmist: 
ha = plussenergia (+), päikese tüüpi ja  
ṭha = miinusenergia (-), kuu tüüpi.  
 
Nad esindavad joogas fundamentaalseid 
energiapooluseid. Seega on ha-ṭha jooga 
teisiti öeldes päikese ja kuu jooga, mis viib  
nende energiate tasakaalustumiseni meis. 
Tasakaal on see, mis tagab meile tervise, 
harmoonia ja edu. Liiga palju kuuenergiat 
toob kaasa kontrolli kaotamise, 
meediumilaadse oleku, mis võib viia 
hullumeelsuseni. Liiga palju 
päikeseenergiat toob kaasa aga tundlikkuse 
vähenemise, ebainimlikkuse ja koletisliku 
türannia.  
Neid kahte energiavormi iseloomustavad 
veel järgmised nüansid:  
(-) = passiivne, Yin, vastuvõtlik, naiselik; 
(+) = dünaamiline, Yang, väljaandev 
(kontrolliv), mehelik. 
 
Rääkides nende energiate jagunemisest 
kehas, siis illustreerib seda jaotust 
järgmine joonis. 
 
Naisekehas domineerib peentasandil 
tavaliselt (-) poolus; positiivne väärtus on 
latentne. Mehekeha puhul on (või peaks 
olema) olukord vastupidine. 
Konkreetse näitena polaarsuste 
kasutamisest joogaharjutuste tegemisel 
võib tuua kuulsa Lootose poosi 
(Padmāsana). Kui me asetame vasaku jala 
(ja peopesa) üle parema jala (ja peopesa), 
siis võtame energiat vastu. Kui me teeme 
poosi vastupidiselt, siis anname energiat 
välja.  

 
Polaarsete 
(sümmeetriliste) 
āsana’tega 
saavutatakse tasakaal 
nende vastasmärkidega 
energiate vahel. 
 
Kõiki haṭha jooga 
polaarseid / 
sümmeetrilisi āsana’id 
tuleb alustada vasakust 
küljest, et kõigepealt 
energiat vastu võtta, 
ning jätkata siis 
parema küljega, et 
energiat välja saata. 
Kui seda põhilist 

tasakaaluprintsiipi ei järgita, võib ilmneda 
mitmesuguseid probleeme. 
 
Kõik on polaarne, isegi tšakrad (välja 
arvatud Sahasrāra!), nagu nähtub 
järgmiselt jooniselt. Näiteks võib inimesel 
olenemata soost esineda ühel tšakral  
väljutamisvõime ja teisel 
vastuvõtmisvõime. 
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Jõudude kompenseerimine 
 
Maa tasandil koguvad inimesed elujõulist 
maaenergiat läbi maaenergiavoogude, mis 
tõusevad maa seest. Kui võrrelda neid 
maised hoovusi kosmiliste energiatega, siis 
peetakse neid miinusmärgilisteks (-) ehk 
negatiivselt laetud polaarsuseks, ning 
kosmilisi energiaid peetakse 
plussmärgilisteks (+) ehk positiivselt 
laetud polaarsuseks (vaata joonist).  
 

 
 
Teatud āsana’te puhul salvestatakse, 
juhitakse ja asendatakse teadlikult 
olemasolevaid maaenergiaid teistsuguste, 
kasulike maaenergiatega, mis on 
harmoonilisemad ja tervislikumad. 
 
Rääkides maaenergiast, tuleks meelde 
jätta, et on olemas kohti, mis väljutavad 
tugevaid kahjulikke maaenergiavooge, 
teatud nn Maa energiasooned. Need 
tekitavad nn äraneetud maju, mille kõik 
elanikud järjestikku kiiresti haigestuvad 
või siis saavad neile osaks igasugused 
veidrad õnnetused. Maja halb mõju võib 
olla seotud ka selle nurkade suhtega (püha 
geomeetria). 
Nii kosmilised kui maaenergiad võivad 
toimida ka osaliselt/ mittetäielikult. 
Näiteks kui kehal on võime talletada 15% 
maaenergiat (-), siis inimese võime 
ühilduda/ kooskõlastuda kosmilise 
energiaga (+) on samuti 15%. Kuid kui 
inimene suurendab läbi joogapraktika 
endas maaenergiat, siis kasvab 
automaatselt ka tema võime ühilduda 
kosmilise energiaga, et seda 
tasakaalustada. Teisiti öeldes on tugevam 
ja tervem keha võimeline ammutama ka 
rohkem kosmilist energiat - fakt, mis toob 
kaasa kõrgema taseme tasakaalu ja 
harmoonilise energia integratsiooni.  

 
Et elus rakk saaks kasvada ja küpseda, 
peab see kogu oma elu vältel pulseerima 
tasakaalustatult nende kahe jõu vahel: 
1. Maajõud (-) – peen vitaalne maaenergia, 
mis pärineb Maa keskmest (maatuumast) ja 
suundub stratosfääri. Need Maa 
magnetvälja jõuvoolud on tõusvad. 
2. Kosmilised jõud (+) – pärinevad 
kosmosest, meie galaktikast ja 
Päikesesüsteemist ning on maajõududega 
vastassuunalised, et neid kompenseerida ja 
tasakaalustada. 
 

 
 
Seni, kuni elusrakk on nende kahe jõu 
suhtes tasakaalus, on see kaitstud 
igasuguste halbade aspektide eest (v.a. 
õnnetusjuhtumid), mis vastanduvad elule. 
Kui aga mingil põhjusel üks nimetatud 
jõududest on puudu või puudulik (tihti just 
kosmiline pool), toob see kaasa 
tasakaalutuse, mis omakorda põhjustab 
mitmesuguses vormis terviseprobleemide 
ilmnemise. Seega see, mis jooga mõistes 
viib haigestumiseni, on nende 
kompenseerivate jõudude vahekorra 
lõhkumine, tasakaalu puudumine või 
vibratsioonide puudulikkus. 
 
Nimetatud kahe jõu vaheline tasakaal 
mõjutab füüsilist keha läbi inimese 
ühtesulandumise oma bioenergeetilise 
kehaga.  
 
Kokkuvõttev süntees 
 
Maaenergial omakorda esineb nii (+) kui 
(–) poolus. Sama kehtib ka kosmiliste 
jõudude kohta (vaata joonist). Tänu sellele 
saavad need energiad koos toimida. 
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Inimene on tasakaalus ainult siis, kui kõik 
need energiavormid on tasakaalus. 
Tasakaalu puudumine pärsib nii tervist, 
harmooniat kui ka õnnetunnet.  

Üks näide nende kahte tüüpi polaarsete 
energiate koosmõjust on kerge erinevus 

Pādahastāsana ja Paṡcimottanāsana 
 vahel. Mõlemad ühilduvad 

maaenergiatega, kuid esimese puhul on 
ammutatav energia rohkem (+) poolusega, 
viimase puhul aga domineerib (-) poolus. 
Niisiis – mõlemad töötavad maaenergiaga, 
kuid mees- ja naispolaarsuse mõttes 
ilmnevad väikesed erinevused. 
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