
STRESSI JA VÄSIMUST 
VABASTAVATE 

HINGAMISHARJUTUSTE 
JUHEND



Sellest failist leiad 5 suurepärast 
hingamisharjutust, mis aitavad Sul 
igapäevaelu stressist ja väsimusest kiiresti 
vabaneda. Kõik need 5 harjutust on ka 
minu lemmikharjutused ja neid harjutusi 
kasutavad sajad tuhanded inimese oma 
igapäevaeludes.

Nipp! Kui Sa alustad hingamisharjutuste 
tegemist, siis soovitan Sul valida 
harjutamiseks alguses vaikne ruum, kus 
Sind keegi ei sega. See on Sinu kvaliteetaeg 
ja broneeri endale see aeg iga päev.

Harjutused on sellises järjekorras, milles 
neid on kõige mõtekam teha – esimesed 
harjutused lõdvestavad ja tasakaalustavad, 
viimased kaks harjutust õpetavad Sul oma 
energiataset tõstma.

Tegelikult ongi nii, et keha lõdvestades 
lakkavad stressihormoonid töötamast ja 
ajus vallanduvad rõõmuhormoonid nagu 
serotoniin, endorfiin, oksüdotsiin, dopamiin. 
Ajukeemia muutustega muutub ka meie 
lihaspinge ning meie meel rahuneb ja 
me saame parema kontakti oma keha- ja 
meelesüsteemiga. Mida parem on meie 
kontakt oma kehaga, seda suuremal määral 
saame me tõsta ka oma energiataset. 

Ja kui me regulaarselt praktiseerime neid 
hingamisharjutusi, siis juba näiteks kuu 
ajaga võib füüsiline seisund olla muutunud 
püsivalt paremuse suunas. Ja tõelised 
imed hakkavad juhtuma ka siis, kui Sa 
võtad need harjutused kasutusele oma 
igapäevaelu situatsioonides, märgates ja 
teadvustades neid. Lihtsalt mängi nende 
hingamisharjutustega ja naudi protsessi :) 

Alustame..



1. RAHUTU MÕTTEMEELE RAHUSTAMINE

KAS TUNNED, ET PEAS “KETRAB” JA SA JUSTKUI EI SUUDA KESKENDUDA?

Kuidas tundub, kas selline „vokk“ Sinu peas, meeldib Sulle? Mida siis teha, kui meel ei anna 
rahu ja oled tüdinud sellest mürast oma peas?

Tee 3 pikka täiskeha hingamist. Sisse hingates tunne, et sissehingmine algab alt kõhust ning 
täida oma rind kuni üles välja, kopsutippudeni.

Ja kui kopsud on täiesti õhku täis, siis hinga välja aeglaselt ja teadlikult.

Tee 3 täiskeha hingamist ning fokusseeri tunnetele ja tundmustele. See tähendab, et
Sa ei mõtle hingamisele, vaid tunnetad iga hingamist.

Ja peale seda 3 hingamist tee balanseerivat terapeutilist hingamist 5 sek sisse, 5 sek välja. 

Mõned minutid.. ja harjutuse mõju kestab tunde.

Tee proovi ja Su meel rahuneb 🙂! Ja ära unusta, harjutamine teeb meistriks! 



2. KOLMNURK HINGAMINE

KUIDAS IGAPÄEVAELU TEGEMISTES VÄSINUD OLLES, LUUA ENDALE PUHANUD OLEMISE 
VÄRSKE SEISUND?

Tööl olles või väikeste lastega kodus olles võid tunda ennast nii: “Appi, ma olen niiiii väsinud - 
tahaks lihtsalt olla ja puhata?”

Ja mis siis tavaliselt inimene edasi teeb – muidugi, jätkab samas seisus edasi tegutsemist...

Emake maa on kinkinud meid ümbritsema imelise looduse. Oled Sa tähele pannud, kuidas Sa 
märkamatult puhkad välja mere ääres või metsas või pargis jalutades? Seda muidugi juhul, kui 
sa oled kohal hetkes ega manifesteeri mõtetes või sõnades negatiivset...

Võid küsida, kuidas see on võimalik?

Loodus paneb oma võimsa loovenergia praanaga meid hingama puhkamise rütmis - võrdsetes 
osades SISSEHINGAMINE, VÄLJAHINGAMINE, PAUS.. 

NB! Võib tekkida soov sisse- ja väljahingamise vahel pausi pidada, kuid ole teadlik ning väldi 
seda.

Seda hingamistehnikat soovitan Sul kindlasti praktiseerida ja sul on olemas eluks ajaks 
“puhkuse tabletid” 😀.  

HARJUTUS ON LIHTNE:

loenda kolmeni sissehingates,
loenda kolmeni väljahingates,
ja siis paus sama pikalt, loenda kolmeni.

Jätka samas tempos 5-10 minutit. Võid teha ka 4 sek sisse-4 sek välja - 4 sek paus- tähtis on, et 
kolmnurga küljed oleksid võrdsed. 

Tee harjutust 3x päevas. Hingamise ajal hoia tähelepanu loendamisel. Ja kindlasti  - lõdvestu 
hetkes.

Harjutus,  et saada harmooniasse oma olemusega ja mõnusalt edasi tegutseda.  🙃🙂

Osad inimesed kasutavad seda unehäirete korral. Kui see teema kõnetab ka sind – miks mitte 
proovida?



3. SÜDAME LAADIMISE HINGAMINE  

Kas tead, et füüsiline süda genereerib eriliselt võimsa elektromagneetilise välja? Südame 
elektriväli on umbes 60 korda suurem kui aju elektriväli, ja magnetväli umbes 5000 korda 
võimsam. Seda elektromagnetvälja saab mõõta mitme meetri kauguselt.

Oled kohtunud kellegagi ja tunned peale selle inimesega kohtumist, et see oli südamlik 
inimene? Meeldiv on suhelda selle inimesega, kas pole?

Teadlikkus ei ole aju funktsioon, see on kombineeritud keha ja meele intelligentsusest. Meie 
süda vahendab seda kahte perfektset kanalit!

On öeldud, et pikim tee, mida meil on vaja käia, on tulla 30 cm meie peast alla südamesse. 
Pühendame täna 10 minutit sellele teekonnale...

Lisa sellesse praktikasse peamised südamega seotud tunded - armastus, kaastunne, heldimus, 
tänulikkus. Tänulikkus on võib-olla kõige kõrgema ravivõimega vibratsioon üldse.

Tee pikk, aeglane, sügav või suurem sissehingamine kui Sa tavaliselt oled harjunud hingama. 
Loo ruumi enda sisse, sellist lõputu ruumi tunnet: Sa oled piirideta. Sa võid lisaks hingamisele 
juurde visualiseerida sellist pilti, et kujutad oma südant avanemas kui kaunis lilleõis. Ja välja 
hingates lihtsalt vabasta see ja lõdvestu, jättes oma tähelepanu südamele.

See armastuse projekteerimise praktika pole mingi woo-doo või New Age hipi asi. 

Elukutselised sõdurid USA-s kasutavad lahinguväljal seda hingamist kui võimalust luua endale 
rohkem juurde intuitiivset informatsiooni.

Südames olemine loob kõrgema teadlikkuse 🙂



4. EKSTRA ENERGIA

Kui oled uimane, n-ö. laiali või väsinud, kuid pead veel tööd tegema, siis sobib Sulle üks sufide 
hingamistehnika. Muide sufidel - moslemi müstikutel on palju suurepäraseid meditatsioone 
ja harjutusi, mis ühendavad mõtte, palve, liikumise ja heli... neid praktikaid teeme ka teadliku 
hingamise töötubades Võti.

Hinga 2 kuni 4 korda kiiresti ja lühidalt nina kaudu sisse ning puhu seejärel kokkusurutud 
huulte vahelt õhk välja. Tee seda kiires tempos järjest kaks minutit ja Sa näed, kuidas energiat 
hakkab juurde tulvama. Tõmba õhku sisse kiirete sõõmudega nina kaudu rinda ning taas 
kokkusurutud huulte vahelt välja.

Sisse ... Sisse ... Sisse ... Puhh! Sisse ... Sisse ... Sisse ... Puhh! Sisse ... Sisse ... Sisse ... Puhh! Sisse ... 
Sisse . . .  Sisse . . .  Puhh!  😀🤣

Pole siin naljakat midagi! Või naera, kui teisiti ei saa, aga proovi ikka ja edasi. Täna, nüüd! 

Kaks minutit – valik on Sinu – kas rullid ekraani või hingad endale! Mängi! Eksperimenteeri!

https://www.teadlikhingamine.ee/teadliku-hingamise-opituba-voti-1/


5. LUKSUSLIK OHKAMINE

Meid ümbritsev on täis praanat (eluenergiat). On suurepärane aeg ennast laadida looduses 
oleva energiaga läbi teadliku hingamise :)

See on lihtne. Kui Sa märkad midagi kaunist enda ümber (päikeseloojang, lõhnav lillepeenar, 
karge hommik linnulauluga pargis või metsas, või pehme tuulehoog meremühinaga soojal 
rannaliival, armsalt mängiv ja kilkav laps, või miskit muud, mis Sind vaimustab), siis hinga 
seda ilu aeglaselt suu kaudu sisse ja kujuta, et Sa võtad kõik selle ilu enda sisse, enda omaks, 
ja lisaks Sa naudid seda. Ning hinga nii sügavalt ja pikalt kui Sa saad seda teha.. ja siis, kui 
oled hingamisega viimseni täitnud kopsutipud, siis keera see pehmelt totaalselt vabastavaks 
väljahingamiseks - LUKSUSLIKUKS OHKAMISEKS.

Kui Sa seda teed, siis ütle endale mõttes kiiresti “Lõdvestun, lasen kõigel minna” ja naudi seda 
hetke 5-15 sekundit. Et paremini keskenduda, soovitan Sul alguses nähtud pilt sissehingamise 
alguses silmadega pildistada ja siis silmad sulgeda, et saaksid rohkem keskenduda hingamisele 
ja kehalisele kogemisele. Kasuta julgelt ka oma häält välja hingates - naudi seda hetke kogu 
oma olemusega, 100%!

Tee sellist luksusliku ohkamise hingamist alguses 10 korda, et saada kätte kogemus. Hiljem 
piisab 2-3 ohkest, et viia ennast ülima õnne ja lõdvestumise seisundisse.

Nii me saadame läbi uitnärvi signaali oma ajusse, et kõik on suurepärane, siin on turvaline ja 
mõnus olla, ma naudin praegu lihtsalt endas olemist.

Ja luksuslik ohkamine toetab ka Sinu ümber viibivaid inimesi - nad kuulevad heli, mis võtab 
pinged maha, rahustab ja julgustab suhtlema.

NAUDI HINGAMIST JA TÄIDA ENNAST TEADLIKULT PRAANAGA.



SOOVITUSED HARJUTAMISEKS:

• Tee harjutusi iga päev 5-10 minutit korraga
• Tee harjutusi 3 korda päevas – hommikul kohe peale ärkmist, enne lõunasööki 

ja peale töölt äratulemist.

Ekstaatiline – kas pole? Head praktiseerimist, sõber :)

Head soovides,

Heiki Tomson
www.teadlikhingamine.ee
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