
Elu südame ja mõistusega harmoonias

Süda on meie GPS ja kapten, mõistus on tüürimees, kes otsustab, kas võtta
kurss meeldimise suunas või olla vastuseisus. Kuidas valid elada Sina?

Tere tulemast meie ühisele loomisele!

See on suur au olla Sinuga täna siin ja üheskoos avarduda ja maailma avastada.

Mina olen siin selleks, et Sul aidata leida enda seest see voog ja see tunne, mis aitab Sul elada nüüd ja alati
vastavalt Sinu kõrgemale potentsiaalile – taotleme tugeva ühenduse võimendamist Sinu Kõrgema Minaga!

Kas oled imedeks valmis?

Avatus uuele aitab meil luua uue seadistuse. Sinu enda sisemine tarkus määrab ära selle kogemuse kulgemise
ja mõjud Sinu ülejäänud eluks. Lisaks seansile saad ise kaasa aidata ka selgete otsuste ja tegustemisega

vastavalt oma parimale äranägemisele elades oma igapäevast elu.

Lõpmatult minus lõpmatule Sinus – seame üheskoos taotluseks olla puhtaks Algallika kanaliks, et tuua siia
Maa peale kõrgeim ja püsivaim terviklikkus kõikide kõrgeimaks hüvanguks. On hea, kui saad läbi terve selle

ühisloomise hingata sügavalt, selliselt aitad energia voolamisele ka ise hästi kaasa.

Pole lugu, kui mingid mõisted tunduvad Sulle veel uued või sõnad võõrad – kui oled huvitatud, saad ka ise
nende teemade kohta lähemalt uurida ja ka koolitustel osaleda. Iseenda tundma õppimisest on kasu kõigi

elukutsete esindajatel, sest tundes iseennast, saame paremini aimu kogu universumi toimimisest.

Olen siin täna ja praegu Sinu jaoks ja kui soovid ühendust võtta ka peale meie seda kohtumist, oled alati
teretulnud ka minuga ühendust võtma sydamekeskus@gmail.com

Peale seanssi tunnevad inimesed end väga erinevalt, mõned ei tunne eriti mingit muutust ja alles nädalate
pärast märkavad, et elu on kuidagi teistsugune. Mõned aga kogevad juba seansi vältelgi erinevaid tundmusi –
kuuma, külma, unisust või väga suurt mõtteaktiivsust. Kõik kogemused on õiged, kõik emotsioonid ja tunded

lubatud ja tea, et oled siin turvaliselt ja hoitud.

Kõige parem , kui lased lahti kõigist ootustest ja ettekujutustest, kuidas see seanss olema peaks ja lõdvestud
ning keskendud sügavale hingamisele. 

Su sisemine tarkus teab, mis Sulle parim on ja valib vastu võtta selle, mis on just täna just siin sobivaim.

Saad peale seanssi kaasa ka endale taotluste lehe, et aidata iseendal seda sagedust ja avatust armastuse
energiale hoida ja võimendada. Oled suuteline palju enamaks ja oma sisemuses Sa tead seda ju juba ammu!

Namaste!

Aham Prema



DOPAMIIN – PÄÄSTERÕNGAS AJURAKKUDELE

Mis on dopamiin?

Inimese ajus on umber 100 miljardit närvirakku – umber samapalju on Linnuteel tähti. 

Rakud suhtlevad omavahel keemiliste ühendite e. Neurotransmitters abil. Dopamiin on 

neurotransmitter, mis juhib motivatsiooni, emotsioone, mõnutunnet, liikuvust ja 

kontsentratsiooni. 

Ta on “motivatsioonimolekul” aidates meil plaane teha ja tulemusi saavutada – I did it! 

Samas mängib ta suurt rolli ka paljude vaimuhaiguste puhul nagu depressioon, sõltuvus, 

skisofreenia, hüperaktiivsus.

Vähese dopamiini sümptomid

Kui inimene kannatab vähese dopamiini all, puudub tema tegevustes hoog ja särts. Energiatase 

on madal ja enda turgutamiseks kasutatakse päeva jooksul ülemäära kohvi, suhkrut ja teisi 

erguteid. Peamised dopamiini vähesusest tingitud vaegused on: motivastiooni langus, väsimus, 

apaatia, edasilükkamine, rõõmutus, une- ja mäluprobleemid, lootusetus.

Kuidas dopamiinitaset loomulikult tõsta

Dopamiini tekitavad loomsed toidud, mandel, õunad, avokaado, banaan, šokolaad, roheline tee,

nisuseemned, seesami- ja kõrvitsaseemned, kaeratoidud, arbuus, jogurt, keefir. 

Dopamiini taset tõstavad füüsilised harjutused, sportimine ja mediteerimine.  Aga ka 

eesmärkide seadmine. Eesmärkide saavutamisel vabaneb palju dopamiini. Ainult pikaajalisi 

eesmärkide seadmine võib olla frustreeriv, seega on mõistlik panna ka lühiajalisi sihte. Need 

võivad olla lihtsad nt uue toidu valmistamine, koristamine või uue telefoniäpi uurimine.

LOE TERVET ARTIKLIT SIIT

http://edasi.org/330/dopamiin-motivatsioonimolekul-paasterongas-ajurakkudele/

https://et.wikipedia.org/wiki/Dopamiin
http://wakeup-world.com/2014/09/02/enhancing-neurotransmitter-production-naturally/


MIKS ON VESI TÄHTIS SINU TERVISELE

Tõenäoliselt teadsid seda juba varem, et vesi on nii tervisele kui ka välimusele
oluline. Aga miks? Millist mõju avaldab vesi organismile? Siin on vastused!

1. SEE VÕIMALDAB AJUL NORMAALSELT FUNKTSIONEERIDA 
Kas teadsid, et aju koosneb ligi 80% ulatuses veest? See on tõsi! Tegelikult sõltub aju korrektne 
toimimine vee ja erinevate elementide tasakaalust.
Mõtle nii: kui kaotad liiga palju vett (sa ei joo päeva jooksul piisavalt , teed intensiivselt trenni või 
füüsilist tööd ja ei paku kehale piisavalt vett), kaotavad ajurakud oma efektiivsuse. Kuid sinu 
organism saab õiges koguses vett, märkad paremat kontsentratsioonivõimet ja mälu funktsioone 
ning magad paremini.

2. SEE AITAB SINU SÜDAMEL VERD PUMBATA 
Isegi kui oled õndsas teadmatuses, töötab sinu süda vahetpidamata – see pumpab umbes 7600 liitrit 
verd päevas. Kui organism on korralikult veega varustatud ehk hüdreeritud, siis on südamel kergem 
verd pumbata. Seevastu dehüdratsiooni (veepuuduse) tagajärjel on pumbatav verekogus väiksem ja 
süda peab rohkem vaeva nägema, et hapnik jõuaks rakkudesse. Seda tunned siis, kui trenni või 
füüsilise töö tegemine on eriti raske ja tavalisest keerulisem.

3. SEE ANNAB SULLE ENERGIAT
Joodava vee kogusel on otsene mõju energiatasemele. Uuringud näitavad, et dehüdreeritud naised 
kogevad tihti üldise meeleolu ja energiataseme olulist langust. Selle asemel, et haarata kofeiini ja 
suhkru (mis põhjustavad ainult veelgi suuremat veekaotust) järele, tee kõik, et juua seda, mida sinu 
keha tegelikult vajab.

4. SEE AITAB SINU NAHKA 
Seda, kas jood piisavalt, on märgata sinu nahal. Nahk hakkab kiskuma, kuivama ja isegi ketendama.
Samas veega varustatud nahk näeb palju elastsem ja säravam välja. Miks? Kuna piisav vee 
tarbimine tähendab rakkude suuremat tootlikkust ja tulemuseks on tervislikuma välimusega nahk.
Üks trikk, mis suurendab nahas vedelikku, on kanda niisutav kreem kergelt niiskele nahale (näiteks 
kohe pärast duši võtmist või näo pesemist), sest nii imenduvad hooldustooted kergemini.

LOE TERVET ARTIKLIT SIIT
https://ee.oriflame.com/beautyedit/health-beauty/why-water-is-important-to-your-health



12 SOOVITUST HEAKS AJU TERVISEKS

Siin on välja toodud 12 soovitust, mis võiksid aidata mälu halvenemist ja ajuhaigusi 

ennetada ning toetada neurodegeneratiivsete haigustega kimpus olevaid inimesi.

1. Pidage nõu oma arstiga, kas kolesterooli langetavate ravimite võtmine on ikka hädavajalik 
ning kas nendest saadav kasu kaalub üles ohud, mida statiinide tarvitamine endaga kaasa toob.
2. Pöörake tähelepanu oma toidusedelile ja tarbige teadlikult kvaliteetseid kolesterooliallikaid 
nagu mahemune ning mahedalt kasvatatud lindude-loomade liha.
3. Lisage kindlasti menüüsse häid rasvu, nt. orgaanilist ektra virgin oliivõli, pähkleid, seemneid 
ja kookosõli.
4. Tarbige juurde ajule eriti olulisi Omega 3 rasvhappeid, eriti just DHA (dokosaheksaeenhappe) 
vormis. Selleks tuleks igapäevaselt juurde võtta kvaliteetset kalaõli lisandit. (*või taimset päritolu)
5. Vähendage tühjade ehk kiirelt veresuhkru taset tõstvate süsivesikute (valge jahu toodete, saia, 
pasta, valge riisi, kookide-kommide-sokolaadi, karastusjookide) osakaalu oma menüüs. (*soovitan 
täitsa ära jätta- need võivad ladestuda kehasse ja põhjustada ka põletikke ja võimendada candida 
levikut terves kehas)
6. Tegelege regulaarselt liikumisega ja kontsentreeruge harjutustele, kus keha vastaspooled 
liiguvad kiiresti vahelduvas rütmis (nt. harjutused elliptilistel masinatel).
7. Tarvitage kvaliteetset D3-vitamiini lisandit, et tõsta oma D-vitamiini seerumi tase 70-80ng/ml-
ni (175-200 nmol/L). Selle taseme saavutamiseks võib vaja minna isegi 5000-10 000 ühikut D3 
vitamiini päevas. Aga ennekõike – viibige palju päikese käes!
8. Uurige välja, ega te ei kannata äkki mao alahappesuse all. Paljudel ajuhaigusi põdevatel 
inimestel on vähesest maohappest tingitult probleeme kehale vajalike mineraalide ja vitamiinide, 
muu seas B12 omastamisega. Nii vanemaealistel ja allergikutel on reeglina probleeme madala 
maohappetasemega.
9. Tarvitage tsingirikkaid toite: mereande, läätsi, toorkakaod, pähkleid, kõrvitsa- ja 
päevalilleseemneid. Tsink mõjutab otseselt aju mälukeskust. Kahjuks tekitab vähene maohape ka 
tsingi imendumisprobleeme.
10. Kasutage peeti ja hõlmikpuu ekstrakti, mis aitavad suurendada atsetüülkoliini taset. Tegu on 
ajukemikaaliga, mis mõjutab närvirakkude vahelist suhtlust ja mäluprotsesse.
11. Võtke juurde kvaliteetset B-vitamiini kompleksi ja vaadake, et Teie menüü sisaldaks rohkelt 
täisteravilju, aed- ja lehtvilju, pähkleid ja seemneid.
12. Tarbige lisandina juurde koensüümi Q10, soovitavalt 400mg päevas.

SAAD TERVET ARTIKLIT LUGEDA

http://www.telegram.ee/toit-ja-tervis/12-soovitust-kuidas-hoida-oma-aju-terve-ja-tookorras

* näiteks chia seemned, kanepiseemneid, brüsseli kapsas, spirulina, kõrvits, brokoli, lillkapsas, 
nelk, pune, majoraan, mangod, melon, maarjaohaka seemneõli
https://www.looduspere.ee/toode/maarjaohaka-seemneoli-kapslid-200-tk/

https://www.looduspere.ee/toode/maarjaohaka-seemneoli-kapslid-200-tk/
http://www.telegram.ee/toit-ja-tervis/12-soovitust-kuidas-hoida-oma-aju-terve-ja-tookorras


Taotlused energiakeha tugevdamiseks
Saad kasutada neidsamu taotlusi, kui töötad tšakratega mistahes seansil.
Kõigepealt on nimetatud suuremate energiakeskuste nimetused, seejärel taotlus.
Võid neid ka lugeda meditatsioonina.

Aitäh et mu valguskeha on tugev, aktiivne ja tasakaalus ning töötab harmooniliselt.

KROONKESKUS – Aitäh, et mõistan, et olen täiuslik just sellisena nagu olen
KOLMAS SILM – Aitäh, et oskan läbi armastuse näha igas suunas selgelt
KÕRIKESKUS – Aitäh, et minus on oskus mõista ja väljendada tõde igas olukorras
SÜDAMEKESKUSED – Aitäh, et mu südameenergia tugevneb ja kiirgub läbi sinu kõikides 
suundades, võimendudes terve mu elu.
PÄIKSEPÕIMIK – Aitäh, et mäletan, et olen ühenduses oma kõrgema mina tahte ja juhatusega
ELUJÕUKESKUSED – Aitäh, et energiavoog läbi minu jõustab ja väestab mind just seal, kus vajan 
seda oma kõrgeimaks hüvanguks

KIIRE TASAKAALUHARJUTUS

Tunneta ühendust Maa Energiaga läbi 
jalgade.

Tunneta avatust kõrgematele energiatele 
pea kohal.

Hinga sügavalt, too tähelepanu oma 
südamesse, lõdvestu.

KIIRE TŠAKRATE TASAKAALUSTUS

Suuname parema käega teemantenergiat,
vasakuga võtame Universumist vastu.
Joonista päripäeva suunas (eestpoolt 
vaadates) kõikide tšakrate kohal ringid ja
hinga sügavalt.

PUHASTUS DUŠŠI ALL

Dušši alll käies tee taotlus:

Veeke veeke puhasta mind
õnnistan Sind tänan Sind.
Veeke veeke õnnistan Sind
tugevda mind, armastan Sind.



Uue kliendi registreerimine
Tere tulemast seansile! Seansid on alati loodud austuse ja lugupidamise vormis ja kõik 

siin jagatu jääb meie vahele. Palun võta paar minutit, et täita see registreerimisvorm.

Nimi

E-mail

Telefon

Sünniaeg

Elukutse

Kust seansside kohta kuulsid

Olen teadlik, et osalen seanssidel omal vastutusel ja mõistan, et seansi sooritaja ei tee minu eest

minu elu korda, vaid on minu jaoks abiline ja tugi minu enesearengu teel. Ka olen teadlik, et 

seansid ei asenda tavameditsiini.

Allkiri ja kuupäev
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