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EESSÕNA 
 

 Käesolevat „Toitumisõpetust“ võib vaadelda ühe panusena inimese toitumise 

üldprobleemi lahendamisse, mis on kirjutatud sellisest vaatepunktist, millele siiamaani ei ole 

erilist tähelepanu pööratud. Autor pidas oma ülesandeks nihutada kogu probleem teisele 

tasandile arvestades fakti, et inimene on hingelis-vaimne olend ja et toitumisküsimuste 

juures on kõige suurema tähendusega tema laialdane seos maailmaga ja seda mitte ainult 

loodusteaduslikust, vaid ka vaimuteaduslikust aspektist. 

 Seetõttu ei ole käesolev kirjutis ei retsepti- ega keeduraamat. Käesoleva raamatu 

ülesandeks ei ole ka olla ammendavaks käsiraamatuks toitumise füsioloogia ja 

toiduainetekeemia üksikasjade kohta. „Toitumisõpetus“ kujutab endast üht esimest katsetust 

uurida uue arusaamisega seedimise füsioloogiat ja toiduainete kaalutavaid ning 

mittekaalutavaid kvaliteete. Meie aja tungivad vajadused ajendavad autorit tooma seda 

katsetust kui veel ühte visandit avalikkuse ette. 

 Toitumistavad olid ürgaegadest alates rahvaste vaimse juhtimise kaudu kindlaks 

määratud, hiljem juhiti neid müsteeriumide- ja kultusepaikadest. Religioossed ettekirjutused 

tulevad veel hilisematel aegadel, see aga, mida inimesed vahetus minevikus sõid, et 

mõistlikult toituda, tuli instinktist. Uue aja inimkond kaotas ka selle instinkti. Seetõttu on 

paras aeg sedasama omandada tunnetuse kaudu, mida varem vahendas vaimne juhtimine ja 

hiljem inimese instinktid. 

 Tänapäevase ametliku teaduse poolt saadud tulemused on küll hämmastavad ja 

imetlusväärsed, kuid kuna neid on palju, siis tekib segadus, milles vaimne side tuleb alles 

üles otsida. Kuna tänapäeval püütakse üldiselt valitsevat tehnilist laadi mõtlemist rakendada 

ka bioloogias ja füsioloogias, siis on mingeid vaimseid seoseid ka väga raske leida. Seeläbi 

muutuvad probleemid aga veel segasemaks. 

 Autorile näis tähtsana nihutada käsitluse esiplaanile arengumoment. Kui ei ole eelnevalt 

seletatud, millisesse ajapunkti on arenguvool tänapäeval jõudnud, ei ole võimalik õieti 

küsimustki esitada. Ei saa ka kunagi ühte, kõikide aegade jaoks õiget seadust nõuda. Õige 

toitumise reegleid saab aga inimesele õpetada, kui jälgida teda arengus. 

 Sellise vaatlusviisi põhialused andis inimeseteadusele Rudolf Steiner. Järgnevate 

seletuste jooksul vihjatakse tunnetusteoreetilisele tagapõhjale, mis ajendasid autorit tooma 

lugejale lähemale uut liiki mõtlemist. 

 Selles mõttes on autori neljateistkümne-aastane tegevus Baseli lähedal Arlesheimi 

kliinilis-terapeutilises instituudis olnud kooliks, mis on kandnud viljakaid tulemusi. Ka selles 

raamatus esitatud autori eksperimentaalsed tööd on läbi viidud eelnimetatud instituudi 

uurimislaboratooriumides. Koostöö sealse arstidekolleegiumiga oli paljude algatuste 

allikaks. Eriti tänan pr. Dr. I. Wegmani, keda küll enam elavate kirjas ei ole, kes aga 

kliinilis-terapeutilise instituudi juhatajana oli kõigi tööde ja uurimustega tihedalt seotud. 

Tema vaimsete sihtidega tunneme end ka täna südames seotud olevat. 

 Tänulikult mõtlen ma ka viljastavatele kõnelustele sõpradega, nagu eriti Dr. H. Walter 

Asconast, Dr. J. Schulz Stuttgardist ning Dr. O. Eckstein Arlesheimist. Tänu väärivad ka 

minu kaastöölised, nende seas eriti prl. Gertrud Weinmar, kellel on oluline osa 

kapillaardünaamilise meetodi arendamisel. 

 Käesolev raamat on kirjutatud seoses 1942. a. ilmunud „Aineõpetusega“. Kuna seal on 

juba paljud „Toitumisõpetuse“ arusaamiseks vajalikud põhialused läbi arutatud, siis 

viidatakse korduvalt tollele teosele, et mõningates osades seal juba öeldut mitte korrata. 

Seetõttu näib autorile, et mõlemad teosed moodustavad ühtse terviku. 

 Käesolevates arutlustes on välditud dieedieeskirjade andmist, seevastu on kogu 

tähelepanu suunatud tunnetuse vahendamisele. Lugejale jääb täielik vabadus teha oma 

arusaamisele vastavaid vajalikke järeldusi. Autori ülesanne jääks aga täitmata, kui lugejal 

tekib mulje, nagu võiks kindlate toitumiseeskirjade järgimisega ennast teatava määrani 
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taevariiki sisse süüa. Selline arusaamine oleks eksitus. Toitumine võib meile ainult abiks 

olla, et saavutada soodsamat arenguolukorda; sisemist vaimset tööd ei saa ta iialgi asendada. 

 Autorist ei tohiks ka nii aru saada, et teatud õigesti mõistetud toitumisjuhiseid peab igal 

ajal ja kõikides tingimustes järgima. Praegusel ajal tuleb inimesel – nagu see olema peab – 

kõike taluda ja kõigega hakkama saada ning see, kes rasketes tingimustes tahab oma, tema 

poolt õigekstunnistatud toitumisviisi igal juhul läbi viia, ei valmista oma ümbruskonnale 

tõepoolest mingit rõõmu. Sotsiaalne element on aga hügieenilise impulsi üheks tähtsaks 

põhjuseks. 

 Lõpuks olgu Klostermanni kirjastus alati sõbraliku koostöö eest tänatud. 

 

 Eckwälden, jõulud 1950   Dr. Rudolf Hauschka 
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INIMENE JA LOODUSRIIGID 
 

      Nagu idanevad taimed maa öös, 

      nagu tärkab rohi õhu võimus, 

      nagu küpsevad viljad Päikese väes. 

      Nii idaneb hing südame soppides, 

      nii tärkab vaimuvõim maailma valguses, 

      nii küpseb inimjõud Jumala paistes. 

 

               R. Steiner 

 

 Meie loodusteaduslikul ajastul vaadeldakse toitumist põhjuslike protsesside kuluna, mis 

on näiliselt kindlaks määratud füüsilis-keemiliste seaduste poolt. Iseäranis usub keemia, et 

toitumisprotsesside kulgu võib tänu tohututele uurimistulemustele ja tehnilistele 

edusammudele vaadelda ja uurida samuti kui keemiliste reaktsioonide kulgu 

laboratooriumis. Sealjuures on tänapäeva füsioloogilise keemia vaatlusviis peamiselt 

kvantitatiivne. Moodsas toitumisfüsioloogias seisavad esiplaanil toitumise aineliseks 

bilansiks vajalikud toitained nagu valgud, rasvad, süsivesikud ja soolad, ning samamoodi 

hinnatakse isegi vitamiine. Näiteks samastatakse vitamiin C askorbiinhappega, mille 

sisalduse milligramm-protsenti käsitletakse toiduainete väärtusmõõdupuuna. See võimaldab 

sügavalt mõista tänapäeva teadvusolukorda, mille jaoks inimene on küll komplitseeritud, aga 

siiski mõõdu, arvu ja kaalu järgi tunnetav, tegev ja parandusvõimeline mehhanism. 

 Inimese ja tema toitumise selline vaatlusviis on sellise loodus- ja maailmavaate 

paratamatu tulemus, mis Maa ja kogu päikesesüsteemi laseb tekkida ürgudust ja mille 

kohaselt materiaalsed maailmakehad pöörlevad üksteise ümber gravitatsiooniseaduste järgi. 

Inimene on selles hallis universumis kõrgeim loom, mis on tekkinud uduse isetärkamise teel, 

olles lõpppunkti jõudnud ellukutsutud võitluse ja valiku abil. Inimene seisab niisiis 

mehhaanilise olevusena mehhaanilises universumis, ilma igasuguse moraalse vastutuse ja 

moraalse kandejõuta, kantuna sel viisil mõttetuks muutunud voolust. 

 See ei ole alati nii olnud ja sellest ei ole kuigi palju aega möödas, kui inimkond läbi 

sügavate religioossete aluspõhjade elas loomistõsiasju läbi kui reaalsust, nii nagu neid 

kirjeldatakse Genesises ja nagu see väljendub paljudes legendides, nii et meie tänapäevased 

teaduslikud abstraktsioonid näivad selle kõrval kahvatud varjud. Kogu antiikaja vältel tundis 

inimene oma oleluse ühtekuuluvust loova ürgpõhjaga ja arengut kandvate vaimsete 

jõududega. 

 See kindlusetunne maailma jumaliku rüpe olemasolus kajastus tol ajal – kuni hilise 

keskajani välja – grupilise hingehoiaku taustal. Perekondadesse, sugulaskondadesse ja 

rahvustesse kuulumine pärandati edasi traditsiooniliste usupõhimõtetena, nii et kerkib üles 

küsimus, kas loodusteadusliku ajastu kättejõudmine ei olnud siiski üks samm edasi, kui 

vaadelda inimkonna ajalugu laias laastus. Kindlasti, loodusteadlased vabastasid meid 

nendest seostest ja lasksid meis süttida selle jumaliku vabaduse sära, ilma milleta on 

arenemine tõelise inimarmastuseni võimatu. Ainult vabadusest lähtuv armastustegu on selle 

nime vääriline ja kannab vilja tulevikku. 

 Tänapäeva inimkond seisab dilemma ees: ühelt poolt on ta vaimuvaese materialistliku 

loodus- ja maailmavaate kütkes, teiselt poolt elab temas siiski juba vaba individualiteedi 

Mina-idu. See tekitab küsimuse, kas me teaduse abil, täpsemalt öeldes kolme-nelja viimase 

aastasajaga omandatud teadusliku hingehoiaku abil, võime uuesti leida teed loomise 

täiuslikkuse juurde. Loodusteadus on ju, kui ma vaatleme seda tema meetodi järgi, üks 

ennastsalgav tunnetusotsing, mis väljendub ka paljude loodusteaduse esindajate 

biograafiates. Seal võib kogeda ühte hingelist hoiakut, mis ilmutab end traagilise saatusega 
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elu lõpul tihti sügava kohusetundena. See teaduslik südametunnistus on üks igavene aare, 

mille inimkond endale nende sajandite vältel on omandanud. See teaduslik maailmavaade on 

võimalik ainult vabaduses, kus puhtale meeltevaatlusele ja selle põhjuslikkusele toetuvat 

tunnetusteed saadavad kahtlus ja tihti ka meeleheide. Kui tänapäeva loodusteaduse teooriad 

ükskord oma aja ära elavad ja välja naerdakse kui eksitusse sattunud ajastu sigitised, hakkab 

selle loodusteadusliku ajastu allesjääv vili, teadusliku südametunnistuse kandevõimeline 

hingejõud, inimkonna edasist arengut edasi viima. Eelpool asetatud küsimus sai täieliku 

tunnustuse Rudolf Steineri poolt, kes seda jätkab oma tunnetus-teoreetilistes teostes 

Goethest. Goethe näitas oma loodusteaduslikes töödes, kuidas mõtlemine pakub looduse 

olemuse kohta täiesti uuele tunnetuse, kui rakendada teda reaalsuse ja mitte abstraktsiooni 

suunas. Kui aga tänapäeva loodusteaduse ametliku esindajal ei olegi kalduvust tunnustada 

seda Goethe suurtegu, saab iga tema värvi- või metamorfoosiõpetuse siiras lugeja nuusutada 

loodusteaduslikku hommikust õhku. Ja nii nagu Aristoteles riietas Platoni poolt veel 

grandioossete piltidena kujutatud maailmasaladusi esimesena loogilistesse mõistetesse, nii 

juhtis Rudolf Steiner, Goethest lähtudes, esimesena mõistete olemuse realiteetide maailma. 

 Sellel vaimuajaloolisel tagapõhjal on autor oma „Substantsiõpetuses” katsetanud 

kujutada aine olemust; sealjuures seisavad vaatluse keskpunktis iseäranis mineraal- ja 

taimeriik. Teised uurijad, nagu näiteks Poppelbaum oma raamatus „Inimene ja loom“, 

uurivad eelkõige küsimust, kas inimene on tõepoolest kõrgeim loom või peaks sellele 

küsimusele tõesema vastuse saamiseks kasutama täiesti uut vaatenurka. 

 Kui võrdsustada inimesi kõrgema fauna esindajatega, tekib ootamatult arusaam, et 

kehalisest aspektist ei saa inimest mingil juhul käsitleda kui loomingu krooni. Inimkeha on 

küll võrreldamatult mitmekesisem, kaunikujulisem ja korrapärasem kui looma keha, aga 

eriülesannete jaoks on inimese käsi hoopis ebatäiuslikumalt varustatud kui näiteks lõvi käpp, 

hobuse jalg, muti kaevamisjalg, uimed, tiivad jne. Inimese käsi on küll kaunikujuline, aga 

„vaatamata temas peituvatele lõpututele kasutamisvõimalustele on ta tööriistana vaadelduna 

kõigist ebatäiuslikumalt ette valmistatud“. Sellise käsitlusviisi juures peaks olema arusaadav, 

et inimese käsi on just seeläbi mitmekülgne ja kaunilt korrapärane, et ta ei ole 

spetsialiseeritud otstarbe kohaselt, vaid on ennast arengus tagasi hoidnud. 

 Nii võib tunda, et kogu inimese keha on ürgpildile kõige lähemale jäänud, kuna 

loomakehade tähendus on temast kaugemale arenenud. Selle enesesäilitamise õilsaim 

väljendus on inimese pea. Sel ajal kui looma pea on arenenud tööriistaks (lind kasutab nokka 

jäsemena), säilitas inimese pea oma kosmilise ümaruse. Arenenud kehaliseks abiorganiks 

keskkonnas, kaotab linnu pea universaalsuse, mis iseloomustab inimese pead. See inimese 

keha arengu tagasihoidmine, see enda hoidmine kõvastunud erivormidesse libisemise eest 

säilitas inimesele võimaluse olla vaimne olend. 

 Et arenemine samaaegselt alati kõrgemale arenemist ei tähenda, ilmneb noore ja vana 

ahvi kolju võrdlevas vaatluses. Noorel ahvil on pea veel ümmargune, ja ei ole vist küll 

vapustavamat elamust, mis võib tekkida kukla ja otsmiku hästivormitud ümaruse muutumise 

uurimisel, kui seda on vanema ahvimehikese pea eemaletõukav moondumine. „Ja see 

tundmatuseni moondumine leiab aset neljandast kuni viienda eluaastani, niisiis 

ajavahemikus, mil väikese inimlapse nägu on veel vaevalt muutunud. Viimane püsib veel 

kaua oma ürgpildi lähedal, samal ajal kui ahvide juures algab kõigi inimtunnuste kadumine, 

mis võib jälgijas tekitada peaaegu kaastunnet.“ 

 See fakt, et loomad arenevad tihenenud erivormidesse nähtub selgesti ka pärinemispuu-

skeemi muutusest. 
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   inimene     inimene 

 

     ahvid       poolahvid   ahvid 

 

   poolahvid     ? 

 

imetajad     imetajad   kukkurloomad 

 

   kukkurloomad    ? 

 

      kahepaiksed 

 

   roomajad     roomajad 

 

   kahepaiksed    ? 

 
 

 Joonis 1 

Pärinemispuu muutus. Teatud vormid nihkuvad külgharudesse ja hargnemiskohad saavad 

küsimärgi. (Poppelbaum „Inimene ja loom“) 

 

 Kui veel mõned aastakümned tagasi tähendasid ahvid inimeste esivanemaid, siis 

tänapäeval on uurijad juba selleni jõudnud, et otsivad inimesel ja ahvil ühist tundmatut 

esiisa. Kuna varem tuletati imetajad roomajatest, uuritakse tänapäeval neid ühest ja samast 

tundmatust ürgvormist alguse saavat. Niisiis varem seisid hargnemiskohtadel alati gruppide, 

fossiilide (väljasurnud elusolendi jäänused) või väljamõeldud esivanemate nimetused, siis 

praegusel ajal tuleb need hargnemiskohad kõik küsimärgiga varustada. 

 Niisiis saab järjest selgemaks, et loomise alguses asetseb inimese ürgvorm, ning et 

loomavormid tekivad hälbimise tõttu erineva otstarbega füüsilisse tihenemisse. Inimene on 

esmaloodu, ja loomamoodustamise impulsi tagasihoidmine võimaldab tal inimene olla. Selle 

protsessi näiteks võib tuua järgneva võrdluse: õhuballoon hõljub mere kohal ja vajub ikka 



 

 

8 

madalamale ja madalamale. Teda ähvardab kukkumine ookeani. Mida teeb balloonisolija? 

Ta viskab välja ballasti, et ennast nii kaua õhus hoida, kuni saabub päästev maa. Niisamuti 

pidi inimene, loomariigi endast välja, saatuse hooleks jätma, et vältida liigvara kõvastumise 

ohtu. Ta heitis suure osa oma loomavormidesse kehastatud himusid, tunge ja kirgesid endast 

välja. Loomadele võlgneme me tänu, et võisime saada inimeseks. 

 Kui me nüüd senise pärinemispuu-skeemi muutumisele asetame juurde järgneva 

inimesekssaamise pildi, võime küsida, milline jõud hoidis meid ühekülgsetesse 

kõvastumistesse vajumise eest. 

 See on see jumalik säde meis, mida me oleme endas alal hoidnud läbi inimarengu kui 

ideed ja mida me praegusel ajal nimetame oma vabaks individuaalseks Minaks. 

„Aineõpetuses“ on püütud teha loomist täielikult arusaadavamaks mittemateriaalsest 

vaimualast. Neid seoseid laiendades võime öelda, et niisamuti nagu loomariiki, võime mõista 

ka taime- ja mineraalriiki mahajäänud ning kõvastunud inimese arengustaadiumitena. Alati 

on inimene kui vaimkuju loomise taustal seisnud. 

 Me hakkame seda üha paremini mõistma, kui me ikka ja jälle harjume selle mõttega, et 

Maa koos oma loomade, lillede, kivide ja inimesega moodustab ühe terviku; et loodusriigid 

ei ole olemine väljaspool meie eksistentsi, vaid et nad seisavad omavahel geneetilises seoses, 

et nad kuuluvad meie juurde; ja et me kanname nende ees moraalset vastutust. See ei ole 

unistamine, kui me siis inimhinge tänulikkusest mõtteid välja toome, et vabastada 

loodusriikide olevusi, sest nemad on langenud, et meie võiksime olla Inimesed. 

 

 Mina 

 

           inimene 

 

             ahvid 

 

     imetajad 

füüsiline  

areng    linnud 

  

     roomajad 

 

     kahepaiksed 

 

     kalad 

 

     selgrootud loomad 

 

     taimed 

 

     mineraal 
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 Joonis 2 

Inimene kui loomise ürgpilt. Inimsaamise füüsiline ja vaimne aspekt (Poppelbaumi järgi). 

 

 See ei ole juhus, et luuletajad ja kunstnikud on neid tundmusi korduvalt väljendanud. Kui 

Richard Wagneri „Parsifalis“ kõlab suurreede võlu: „Sa nutad – ja vaata, naerab jõeniit“, 

viidatakse sellega lunastamise motiivile. Seeläbi, et me loodusriikide olevusi tunneme ja 

liidame nad ühte vaimsesse kommuniooni Kosmosega, loodu kogu olemusega, on tehtud 

lunastuse esimene samm. Teine on aga loodusriikide vastu võtmine toiduna. Mis muud on 

inimese toitumine kui loodusriikide liitmine oma inimolemusega! Kui me läheneme 

toitumise müsteeriumile õiges meeleolus, võib ta meile avaneda kui liit Maa ja tema 

olemusega. 

 

 Ma tänan Sind, Sa kivi sõnatu 

 ja kummardun Su poole, üle, 

 sest võlgnen Sul' oma taimeoleku. 

 Ma tänan Teid, Te õis ja pind 

  ja kummardun Te juurde, alla, 

 Te loomani ju aitasite mind. 

 Ma tänan Teid, kivi, rohi ja loom 

 ja kummardun Te juurde. 

 Te minuni mind aitasite koos. 

  Me Sind, Sa inimlaps, nüüd täname 

  ja laskume vaguralt Su ette: 

  sest seeläbi, et oled Sa, me oleme. 

 Tänu kostab jumaluste ühtsusest 

 ja jumaluste paljususest: 

 tänus haardub kogu olemine. 

 

  Christian Morgenstern „Jalgadepesemine“. 
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2. SEEDIMINE 
 

 Inimene on teda ümbritseva ruumimaailmaga seoses kolmel viisil: meelte, hingamise ja 

toitumise kaudu. Alljärgnevalt selgub, et jõud ja ained, mis sellisel viisil inimese kehalikkust 

läbistavad, põimuvad üksteisega ja moodustavad terviku. Need kolm protsessi toimuvad 

kolmel erineval tasemel, kusjuures kogu toimuvast on parem aru saada, kui jälgida 

hingamisest lähtudes meelteelu kui vaimse poole täiustuvat, toitumist kitsamas mõttes aga 

kui mateeria poole labastuvat omastamisprotsessi. Hingamisprotsess on eluks nii 

hädavajalik, et tema puhul on kohe näha, kuidas ta pidevalt kujundab keha-hinge seose 

põhialust. See protsess on igas suhtes meie omavoli alt vabastatud, kuna see toimub 

kosmiliste seaduspärasuste järgi. „Substantsiõpetuses“ on kirjeldatud, kuidas rütm – 18 

hingetõmmet minutis annab 25920 hingetõmmet päevas, s.o. seesama arv, kui palju kuulub 

päikeseaastaid platoonilisse maailma-aastasse. Kui me ainult hingaksime, oleksime igavesti 

magavad; maailm ja meie kehalised protsessid saaksid ainult unenäopiltidena meie 

teadvusesse tulla. 

 Alles ärkamisega tulevad esile mõlemad polaarsed protsessid: meeltega tajumine ja 

toitumine. 

 Meelte kaudu muudame me välismaailma ümber kujutlusteks. Me liidame endaga ühe 

hingesisu: me seedime maailma hingeliselt. Jämeda toitumise puhul me sööme ümbruskonna 

mateeriat ja seedime maailma füüsiliselt. Tänapäevane toitumisfüsioloogia vaatleb oma 

valdkonda kuuluvana ainult seda osa. Aga inimene on tervik ja üks tingib teise. Jaa, 

suurepärased täpsed uurimisresultaadid ainevahetuse kitsamal alal ei ole hoopiski mitte 

vastuolus avardatud, vaimuteadusliku vaatlusega. 

 Vaatleme nüüd kõigepealt toitumisprotsessi tavalist kulgu. 

 Toitainete tee läbi seedetrakti on järk-järguline ja pidev lõhustumine; kõigepealt 

peenestatakse need suus mehhaaniliselt hammastega ja niisutatakse mäludes süljega, millega 

kaasnevad esimesed keemilised rünnakud suu ja neelu näärmete eritise poolt (ptüaliin jne.). 

Maoeritises põhjustab pepsiin (maomahla ferment) eelkõige valkainete lagunemist nn. 

peptoonideks. Kõhunäärme eritised peensooles lagundavad seda edasi nn. peptiidideks; need 

lagundavad edasi ka juba süljega niisutatud süsivesikuid ja rasvu. Edasiste sooleeritiste abil 

lõhustatakse lõpuks kõik toitained väikseimateks ja peenimateks ehitusmaterjalideks: valk 

üle peptoonide ja peptiidide aminohapeteks, süsivesikud suhkruks (heksogeen) ja rasvad 

glütseriiniks ja rasvhapeteks. See lagunenud toidumass jõuab imevate soolenattude kaudu 

läbi sooleseina õigesse seedimistsooni. Mis saab edasi? 

 Mõttele on nii vastuvõetav oletada, et teiselpool sooleseina leiab aset järk-järguline 

inimsubstantsi ülesehitamine analoogiliselt lagunemisele siinpool sooleseina. Protsessid 

mao-soole süsteemis on ju nii ühemõttelised ja selged ning kuni väiksemate üksikasjadeni 

täpselt arusaadavad, et tunnetuspüüd sooviks meelsasti teha analoogilise otsuse protsessi 

kohta teispool sooleseina. Niimoodi projitseeritakse väga meelsasti ja sageli suhted, mida me 

meile ligipääsetaval tunnetusalal usume olevat läbi uuritud, valdkonda, milleni meie kaasaja 

tunnetusmeetodid ei ulatu. Kui näiteks Newtoni mehhaanika, millest jätkub maiste suhete 

jaoks, projitseeritakse taevaruumi, ilmnevad varsti selle puudulikkus ja eksimused, mida 

tänapäeval kuidagimoodi püütakse seletada relatiivsusteooria abil. Samuti eksib Liebigi 

maaviljeluskeemia – nagu püütakse näidata „Aineõpetuses“ – kui see aatomi 

seaduspärasused taimele üle kannab, kus valitsevad hoopis teised, nimelt 

metamorfoosiseadused. 

 Kuni sooleseinani kulgevad toitainete lagunemise protsessid põhiliselt nii, nagu need 

kulgeksid ka laboratooriumis, kui me töötleksime valke, süsivesikuid ja rasvu utmisnõus 

sobivate reaktiividega. Jaa, teatud protsesse võib jäljendada isegi tööstuslikes mastaapides, 
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näiteks rasva fermentatiivset lõhustamist seebi valmistamisel või tärklise suhkrustamist 

diastaasi abil õlletehastes või juustu valmistamisel laapjuuretisega. 

 Võib jääda mulje, et seedetrakt suukoopast kuni sooleseinani on meile veel tuntud ala, 

meie vahenditega uuritav maailm, milles füüsikalis-keemilised seaduspärasused on veel 

kindla kraadini kehtivad. Mis saab aga teiselpool sooleseina? 

 Tänapäevase füsioloogia oletus, et teiselpool leiab jälle aset järk-järguline süntees 

vastavalt keemia ettekujutustele, ei ole päris õige. Sellisel juhul peaksime nimelt teiselpool 

sooleseina – niisiis küüluses ja lümfis – leidma samu ehituskive, mis meile sooltes nii 

tuntuks said, näiteks valkude ehituskive: aminohappeid, peptiide ja peptoone. Mis on aga 

küüluses ja lümfis? Valmis inimvalk! Veres leiduvad valgu lagunemisproduktid ei pärine 

hoopiski mitte soolest, vaid lihasevalgu lagunemisprotsessidest ja on niisiis sekundaarset 

laadi. 

 Soolesein näib seega olevat lahutavaks pinnaks kahe täiesti erineva maailma vahel. See 

fakt on väga tähtis. Et seda mõista, suuname pilgu loodusprotsessidele väljaspool inimest. 

 „Substantsiõpetuses“ kirjeldati põhjalikult taime elu ja olemust. Taimesubstantsi – ka 

mineraalaine – tekkimist ja hääbumist kirjeldatakse seal paljusid aastakümneid hõlmanud 

uurimistööde põhjal. Jälgiti idandeid hermeetiliselt suletud klaasides ja kaaluiibe tõttu 

konstateeriti substantsi tekkimist, nagu kaalu vähenemisega teatud ajaperioodidel mateeria 

kadumist mittemõõdetavatesse olelusvormidesse. See aine tekkimine ja kadumine toimub 

Päikese ja Kuu tiirlemise kosmilises rütmis. Ka seemnete ja nendest destilleeritud vees 

võrsunud taimede üldanalüüsid näitasid ennast ise loovate ja uuesti lahustavate 

mineraalainete nagu fosfor, kaaliumoksiid, magneesium, lubi, räni, väävel jt., rütmilist 

kulgu. 

 
 

Joonis 3 

Idanevate seemnete kaalumuutused suletud süsteemis. 

Katse 26. jaan. – 22. veebr. 1934. 

Seemne kaal 0,5892 g 

Kaalu suurenemine täiskuu ajal 0,0032 g ehk 0,54% seemne kaalust. 

Kaalu vähenemine noore kuu ajal 0,0034 g ehk 0,58% seemne kaalust. 

 

 Usule, et kogu olemine tekib mateeriast, peab vastandama arusaama, et vaimne kosmos 

loob astmeliselt nähtavat maailma ja tõmbab seda uuesti tagasi mittemateriaalsesse olelusse. 
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Elu oli olemas veel enne, kui eksisteeris mateeria, elu on varasema vaimse kosmose tulemus. 

Dogmale aine varasemast päritolust peab vastandama vaimu esmase olemise idee. 

 Mateeria on loomise viimane aste ja vaid seal, kus ta on ka juba elust välja langenud, 

kuuletub ta mineraalse looduse mehhaanilistele ja keemilistele seadustele. Neid 

loodusseadusi kanname nii meelsasti üle elusale, tähtedemaailma ja kosmosesse ning rajame 

sellega eksliku maailmapildi sajanditeks. Meie modernsed füüsikalis-keemilised 

loodusseadused kehtivad ainult surnud mateerias. Kus aga surnud mateeriat haarab elu, ei 

valitse enam ükski määr, arv või kaal, vaid kosmose seadused, metamorfoos, polaarsus ja 

kasv (Goethe). Taimes, kus „taevajõud seal liikvel näivad, käest kätte kuldsed ämbrid 

käivad“, organiseerib ja muundab kosmos oma seaduste ja rütmide järgi ainelisust läbi kõigi 

olelusastmete kuni mittemateriaalse „taevajõuni“ välja ja vastupidi, taevajõude alla kuni 

tiheda, kaalutava ja analüüsimiskõlbliku mateeriani. 

 „Mitte maapind ei loo taime, vaid taim loob maapinda“, ütleb Herzeele („Anorgaaniliste 

ainete teke“ Berliin 1876). „Seal kus me lupja ja magneesiumi leiame, on olnud taim, millele 

need koostisosad oma tekke eest tänu võlgnevad“. 

 Vikerkaar loob ennast valgusest, õhust ja veest ning aine taime rohelises lehes loob 

ennast valgusest, õhust (süsihappegaas) ja veest nn. assimilatsiooniprotsessis 

(Substantsiõpetus lk. 26). Valem, mille keemia meile selle grandioosse protsessi jaoks 

annab, tundub olevat kuiv raamistik, millest on kogu elu kadunud: 

 

                  6CO2 + 5H2O = C6H10O5 + 6O2 

 

 Selles valemis puudub juba valgus, mille kohta me teame, et ainult valguses on 

omastamisprotsess võimalik. Alles vikerkaare taustal saab assimilatsiooni olemus kuju ja 

elu. 

 Rohelisest keskmest tiheneb tärklis maajõudude toimel allapoole tselluloosiks, kõvadeks, 

puiseteks püsivormideks, ja ülespoole lõhustub ta edasi Päikese jõul suhkruks. Aine 

lagunemine Päikese poole läheb edasi nektari kaudu eeterlike õlide aroomiks, õietolmuks, 

õievärvide kiirgusjõuks. Taim õitseb, närbub, haihtub, pihustub, voolab ära koos edasi 

sammuva aastaajaga; ta eemaldub mateeriast, n-ö universumisse. Goethe-päraselt rääkides: 

kui aineline taim kaob, saab tema olemus – taime idee – kokku maailma perifeeriaga. 

Mahajäänud peaaegu mineraalne seeme on ainult tugipunkt, millest olemine võib sobivate 

tingimuste juures jälle nähtavale tulla. Kui loodus kevadel võrsub ja tärkab, hakkab taime 

idee kehastuma ja saavutab aasta kestel oma nähtava oleluse kõrgpunkti. Kui siis kesksuvel 

taimed ära õitsevad, kaovad ja kuivavad, ja ainult seeme veel maha jääb, on taime olemus 

nähtavast olelusest tagasi tõmbunud, et järgmisel kevadel seemnetera vahendusel uuesti 

nähtavale tulla. 

 See olemuse ja nähtumuse grandioosne rütm hõlmab taime väiksemaid rütme nagu lehe 

metamorfoosides kokkutõmbumine ja laienemine. Alati on need rütmid seotud aine ja kuju 

muutumisega. 

 Nii õpetab meile taim – kui me teda süvenenud otsustusvõimega uurime – et me 

peaksime loobuma tänapäevasest ortodokssest mateeria mõistest, mis on seotud 

ettekujutusega igavesest, aatomi- ja molekulaarkeemia mehhaanika poolt valitsetavast 

mateeriast. Taim näitab meile vastupidist, et aine ei ole midagi muud kui makrokosmilise 

protsessi üks olelusastmeid. See, mida me Maa peal aineks nimetame, on maailmategevus 

tardunud ja fikseerunud vormis. Kaduv ainelisus ja maailmaolemus on kaks poolust, mille 

vahel laiub lõpmatult palju looduse olemise astmeid. Taim on asetatud kahe pooluse vahele 

kui üks elav liige maailmaorganismis. 

 Pöördume nüüd tagasi seedimise juurde: Milline on lõhustunud toidumassi saatus 

teiselpool sooleseina? Oleks ju absurdne ette kujutada, nagu võiks lahustuv, haihtuv, 

pihustuv, kiirguv taim ennast teispool atmosfääri, kosmoses uuesti aineliselt üles ehitada. 

Taime olemine kosmoses on puhtalt vaimne. Kui see olemine idanemisel jälle nähtavale 



 

 

13 

ilmub, on sealjuures kogu kosmos kaasosaline; makrokosmilised protsessid tihenevad 

taimesubstantsiks. Samal viisil läheb lõhustatud toidupuder sooleseina läbimisel kõigepealt 

üle täiesti mittemateriaalsesse olelusastmesse (Rudolf Steiner). 

 

 
Joonis 4 

Toiduvoolu vabanemine seedetraktis – sarnaselt taimsubstantsi haihtumisega kosmosesse. 

 

 Toitained n-ö närbuvad sisemisse ainevahetussüsteemi. Ja samuti nagu kosmos laseb 

seemnest tekkida uuesti materiaalse, nähtava taime, nii loob inimene oma organite abil oma 

materiaalsust – valmis inimvalku – samuti mittemateriaalsest olelusastmest. 

 Kas inimene on nüüd tõepoolest mikrokosmos koos kõikide vaimsete jõududega, mida 

me välises looduses kui makrokosmoses loojajõude tunneme? Et sellesse küsimusse 

süveneda, peame sisse tooma loomse olevuse arengu vaatluse. 

 Sel ajal kui taim ilmub kosmilisest põimumisest vahetult füüsiliselt nähtavale, on looma 

moodustumiseks vajalik impulss, mis eraldab välisest kosmosest ühe ala, kus algab eriline 

seesmine organite areng. („Aineõpetus“ lk. 100). 

 Looma areng munarakust toimub nii, et kõigepealt tekib raku vegetatiivsel jagunemisel 

rakukuhi (moorula), mis seejärel võtab kerakuju (blastula). Nüüd algab aga midagi täiesti 

uut: blastula sopistub kõigepealt karikakujuliseks, siis ikka sügavamale, kuni sisemus 

välismaailmast täielikult eraldub, tekib gastrula. Ja see asjaolu ongi eraldusjooneks. Looma 

arenemine toimub taimepäraselt kuni gastrula tekkimiseni; alles gastrula teke on täiesti uus 

lisand võrreldes taimse arenguga, ja see on loomse arengu algvorm ja kõikide hulkraksete 

loomade esikvorm. 

 See sissesopistumise teel tekkinud sisemine rakukiht (siseleht e. endoderm) on 

ürgkujund, millest arenevad kõik looma sisemised elundid. Välimisest rakukihist (välisleht e. 

ektoderm) arenevad looma meelte- ja närvivalgud. Niisiis on tekkinud sisemine ja välimine 

ja see kujutab endast põhimõtteliselt uut printsiipi võrreldes taimega. 
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Joonis 5 

Looma areng – gastrulatsioon. 

 

 Taim kujuneb kosmose valguses. Ta võtab kujundamisimpulsse vastu universumist ja 

ulatub oma olemusega tähtedemaailma. Ta ehitatakse üles täiesti väljastpoolt. Täieliku 

olevusena on tal vaja olla ainult elu kandja (hapnik), maa-aine (süsinik) ja kosmosele kõige 

lähemalasetseva tuleaine (vesinik) mõjul kujunev ja jälle hääbuv elu – süsivesik on niisiis 

tema tegelik substants. 

 Looma keha ülesehitus toimub aga täiesti teisiti, sest loom saab omaenda liikumise ja 

aistingu kandjaks, selle kandjaks, mida me nimetame hingeks. Aisting on selles mõttes 

liikumine kõrgemal astmel, hingeliikumine. Niisiis ei piisa sellest, et õhuaine (lämmastik) 

ainult väljastpoolt kaasa aitab, vaid on vaja omastada kogu alget, et loom kui kosmose 

üldvorm võiks esindada vaba sõltumatut liikumist. Loom võtab endasse niisiis ühe osa 

kosmosest, mis ehitab üles sisemised organitesüsteemid, kujundab välja vastavalt südame, 

kopsude, maksa jt. alged. Süsivesik, millest taim oma aine üles ehitab, allub otsesele 

kosmiliste jõudude kiirgamisele ja on seotud välise valgusega. Ent loomavalgu kujunemine, 

mis toimub sisemuses, võtab oma kujunemisimpulsse vastu „sissesopistunud kosmosest“. 

 Organsüsteemid ei ole midagi muud, kui mittemaiste jõudude ja protsesside kordamine. 

Nad on organismi sisse haaratud universumi jõutsentrid. 

 Loomsete vormide erilaadsus ja mitmekesisus rajaneb sellel, et need esindavad ikka 

ainult üht osa kosmilistest kujundusjõududest, mis on muutunud sisemisteks. Loomad on 

ühekülgsed; neil puudub harmoniseeriv jõud, nagu seda makrokosmoses omab Päike. 

See-eest sealt poolt, kus inimene on puudulik, kehaliste võimete poolest, on nad täiuslikud. 

Kes küll sooviks kalaga võidu ujuda? Või konkureerida lõviga hüppe elastsuses ja 

võimsuses? Mitte ilmaaegu pole vana tarkus nimetanud tähtkujusid, millest looma 

kujundamise impulsid on lähtunud, „loomaringiks“. Iga sissesopistunud ja sisemiseks 

muutunud sodiaagipilt juhib loomamoodustamist kindlas suunas, misläbi ongi kujunenud 

loomaperekondade mitmekesisus. 

 Inimese kujunemisega astub esile täiesti uus element: harmoonia jõud. Inimene – 

mikrokosmos on kõikehõlmav. Temas on kõik loomi kujundavad impulsid, aga need on 

liidetud harmooniliseks inimvormiks. Teda ei vormita ühe loomaringi pildi järgi, vaid ta 

sisaldab endas kogu loomaringi ja peale selle veel planeetidetaeva koos Päikesega. Seeläbi 

on ta mitte ainult omaenda liikumise ja aistingute kandja, nagu seda on loom, vaid ka 

isiksuse kandja. Nagu Päike on makrokosmoses korraldav ja tsentraalne olevus, nii võib ka 

inimese Mina, vaimu-päikest, kaalutleva ja otsustava mõistuse kandjat, selliseks jõuks 

pidada, mis kujutab endast nii kehalis-elulisel kui ka hingelis-vaimsel tasandil inimolevuse 

tõelist keskpunkti. Oma Mina kaudu on inimene ühendatud vaimse arengu vooluga. 
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Joonis 6 

Inimene kui mikrokosmos. Mineraal on kosmose surnud pilt. Taim on kosmose elav pilt, ta 

elab tähtedemaailmas. Loom on kosmose hingestatud pilt, temas on tähed ja Kuu kui 

makrokosmose peegel. Inimene on ise vaimne kosmos, temas on Päike. 

 

 Mis toimub siis, kui inimene seedib? Võiks öelda: toitained lahkuvad soolest inimese 

mikrokosmilisse ruumi. Nagu Päike mõjutab taime õitselepuhkemist, närtsimist, haihtumist, 

äravoolamist, nii põhjustavad inimese isiksusjõud toitainete lõhustumist ja järk-järgulist 

haihtumist mittemateriaalsesse jõuvälja, mis toidab mikrokosmos-inimest. Ja nagu Päike 

kosmose esindajana loob uue taime koos kõikide tema ainetega, nii loob ka Mina 

mikroorgaaniliste jõuseoste kandjana kehasubstantsi, inimvalku. Nagu ühel pilvitul 

suvepäeval pilved äkki tihenevad ning ikka raskemaks ja tihedamaks muutuvast taevast 

voolab äkki alla äikesevihm, umbes samuti moodustub mikrokosmos-inimese jõudude poolt 

ette valmistatud ainest moodustuv inimvalk. Kuidas see aset leiab, tuleb hiljem veel 

üksikasjaliselt vaatluse alla. 

  Seedimine on seega mateeria vaimsustamine ja isiksusjõudude kaastegevusel uue 

inimsubstantsi loomine. See tähendab ühtlasi, et seedimine on isiksuse võime. 

 Seetõttu on seedimine individuaalne, nagu ka iga keha substants – seedimise resultaat – 

on individuaalne. Näiteks ei ole olemas kahte inimest, kellel oleks täiesti identne 
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veresubstants. Igaüks teab, et kaks inimest, kes täiesti ühtemoodi toituvad, võivad täiesti 

erinevalt areneda. Ühel saab kõht täis, teine võib alati näljane olla, üks kosub, teine jääb 

haigeks, üks läheb paksuks, teine kõhnaks, üks on arukas, teine kohtlane. Sellest järeldub 

veel, et toitumises on igasugune dogma kohatu. 

 Varasematel aegadel ütlesid inimestel veel terved instinktid, mis neile kasulik on. 

Ürgaegadel, kui inimesed olid üksteisega seotud veel grupihinge kaudu, juhiti neid 

müsteeriumide juhtisiksuste – preestrite poolt ka toitumise küsimustes. Tänapäeval peame 

juhtimise ja instinkti pikkamööda asendama tunnetusega. Tunnetuse poole püüeldes, võib 

inimene aga ühelt poolt eksida, teiselt poolt dogma ohvriks langeda. Seepärast valitseb 

tänapäeval tunnetuse alal, ka toitumises, väga suur kaos. 

 Järgnevalt on püütud toitaineid nii iseloomustada, et igaüks võiks selliseid keskkonna 

jõude ära tunda, mida ta tahaks toitumises üksikasjalikumalt rakendada. Igaüks võib 

kirjeldatut arvestades vastavalt individuaalsetele kalduvustele toitumist individuaalselt 

kohandada. Seeläbi kaotab iga fanatism toitumisküsimustes pinna jalge alt. Fanatism levib ju 

ainult seal, kus kitsas silmaring vaadet takistab. 

 

 

3. INIMKONNA TOITUMISE AJALUGU 
 

 Kujutlus, et inimene on ürgaegadest alates põhiliselt ühtviisi toitunud, on niisama ekslik, 

kui see, et ta on maailma asjadesse alati ühtmoodi teadvuspäraselt suhtunud. 

 Olgu kohe viidatud sellele, et meelte- ja toitumiselu polaarsed vastuolud on paremini 

mõistetavad, kui kujutleme esimest arenevat üles peenenemise ja teist alla jämedamaks 

muutumise poole. 

 Keskel, hingamises, on tunne ja toitumine veel mõlemad tihedasti koos. Hingamine 

sisaldab algetena neid mõlemaid. Hingamine on esimese hämara teadvusastmega, 

tundmisega, nii lähedalt seotud, me hingame kas kiiremini või aeglasemalt, vastavalt sellele, 

kuidas me maailma tundes läbi elame. Teiselt poolt hingame me sisse õhku kui kosutavat 

värskendust; aromaatne õhk toidab meid! 

 Meelelaad ja toit on siin peaaegu üks. 

 Siit ülespoole arenevad meelte-närvisüsteemis ikka enam need kehalised protsessid, mis 

panevad aluse ikka teadlikumale hingeelule ja allapoole need protsessid, mis sügavasse unne 

mähituna meid kehaliselt toidavad. 

 Ei ole midagi imestada, et mõlemad poolused inimkonna arengus seetõttu läbi aegade 

paralleelselt muutuvad, täiustuvad ja arenevad. Kui seedimine on isiksuse võime, siis peab 

ka toitumisajaloo võti olema isiksusjõudude arengus. Järk-järgult vallutab inimvaim 

iseennast ja maailma. Ja samuti vallutab ta endale toiduaineid, õpib maailma seedima. 

 Niisamuti kui kogu inimkonna teadvuse progress areneb astmeliselt ja läbipõimunult 

vabalt läbi kogu maailma, nii korduvad ikka ja jälle ka suured ürgrütmid. Ja täpselt nii on see 

ka toitumises. Kõik, mis üksteise järel omandatud, jääb kõrvuti eksisteerima nagu kirju vaip. 

Edasisammuv ja mahajääv, säiliv ja kaduv põimuvad omavahel elavate üksikfaktide 

paljususes. Kõikide kultuurrahvaste läbiuuritud pärimustes leiavad kinnitust suured rütmid – 

siin võib neid pigem suurteks astmeteks nimetada –, mida inimene toitumises läbi on teinud. 

 Kui vaatame nii kaugele minevikku, kui pärimused üldse ulatuvad, umbes Vana-India 

kultuuri aega, mis järgnes vahetult veeuputuskatastroofile, mida kajastavad kõikide rahvaste 

veeuputusmuistendid, esimese kultuuri aega, millest räägitakse vedades – olgugi et neid, 

nagu ka teisi mütoloogilisi pärimusi, palju hiljem üles märgiti –, siis võime seoses 

toitumisega leida juba mõndagi tähtsat ja huvitavat. Need ürgvanad rahvad kasvatasid loomi, 

kelle piimast nad toitusid. 

 Piim on üldse inimese vanim toit. Ta on elava ja hingestatud organismi produkt, sellise 

organismi, millel kujunesid seoses paljunemisega piimatootmisorganid. Paljunemine allub 

Kuu-rütmidele (menses). Nii on ka piim ühendatud Kuu-printsiibiga. Ta sisaldab kõike, 
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mida kasvav organism vajab, ta on täiuslik toitaine, valkude, rasvade, süsivesikute ja 

mineraalsoolade süntees vedelikus. Samuti kui idu sisaldab ta looduse ehitusmaterjale 

looma-, taime-, kiviriigi jaoks. 

 Niisiis ürginimkond elab peamiselt loomsest substantsist. Selline toitumisviis ulatub 

kaugele veeuputuseelsesse aega ja moodustab toitumisvoolu ühe algallikatest. 

 Kui tahame arvestada vaimuteaduse teateid, siis on piima teke Kuu-printsiibiga 

ühendatud, nagu see juba paljunemise nähtusest tuleneb. Selle järgi oleks ürgaegadel, kui 

Kuu-printsiip oli veel täiesti Maaga seotud ning Kuu ja Maa moodustasid veel terviku, nende 

planeetide atmosfäär segatud valgu- ja piimataolise substantsiga, mida tolleaegsed 

elusolendid – keda tuleb kujutleda täiesti teistes vormides ja teistsuguste eluavaldustega – 

imesid toiduna sisse. Alles Kuu eraldumisega Maast kujunesid organismis välja 

suguorganitega seoses olevad piimanäärmed. 

 Kuu on selline koht kosmoses, kust paljunemisjõud läbistavad kogu universumit. Pidades 

silmas paljunemist on „Aineõpetuse“ peatükis „Hõbe“ hõbeda olemuspilti kui Kuu-jõudude 

maist esindajat põhjalikult kirjeldatud. Nii mõjub Kuu kui kosmiline jõud ka taime 

idandisse. Need idanemisjõud on aga inimese ja looma puhul muundunud sisemisteks 

paljunemisorganiteks. Neid jõude kannavad aga inimesed Kuu-rütmina endas, sõltumatuna 

kosmosest. 

 Niisiis on piim inimese algseimaid, vanimaid toite. On märkimisväärne, et veel 

tänapäevalgi on veis Indias püha loom ja ka India mütoloogias mängib ta tähtsat rolli. 

Toitumist silmas pidades võiks nendest ürgaegadest rääkida kui toitumisantiigist. 

 Pärsia kultuuriga, mis järgneb India omale, sugeneb inimese toitumisse midagi 

radikaalselt uut. Selle epohhi õpetaja Zarathustra õpetas oma rahvast aretama neid söödavaid 

taimi, mis on ka tänapäeval tähtsaimad kultuurtaimed. Puuvilja- ja teraviljasordid, mida me 

tänapäeval kultiveerime, roosid ja liiliad, pärinevad „hommikumaa tarkade“ tarkuseküllasest 

kosmilisest maagiast. Hiljem pole midagi oluliselt uut maaviljelusse enam tulnud. Zend-

avestat võib pidada põllumajanduse ürgõpikuks. Nii nihkub taimtoitumine inimese jaoks 

ikka enam esiplaanile; toitumine muutub päikeseliseks. Seeläbi alguse saanud toitumisajastu 

areneb paljudes suundades, mille juurde me veel üksikasjaliselt tagasi tuleme. 

 Suhteliselt lähedasse minevikku – umbes aegade pöörangul – astub toitumisse uus 

element: tolleaegses kultuurinimkonnas tärkab järk-järgult vajadus soola järele. Võideldakse 

soolaallikate ja soolalademete omandamise eest ja näib, et sool hakkab muutuma üheks 

eluliselt vajalikuks toitaineks. Tänapäeval on korduvalt kaheldud, kas see nii on; siiski 

selgub, et kirjeldatud tunnused näitavad juba tõelist arenguvoolu. Inimkond asub uue 

toitumisajastu alguses, milles ta hakkab sööma mineraalsubstantsi; toitumine muutub 

maapäraseks. See näib alguses paradoksaalne, kuid sellega ei ole tahetud öelda midagi 

sellist, nagu hakkaksime me homme rannakive sööma. Sõna „mineraalne“ tuleb küllalt 

avaralt mõista ja endale selgeks teha, millised tunnused moodustavad mineraalse. Eelkõige 

kuulub sinna loomse ja taimse toitaine surmamine keetmise ning muude valmistamis- ja 

konserveerimisviisidega. Kui teatud rändrahvad ja jahipidajad ei söönud mitte ainult looma 

piima, vaid tapsid ja sõid nende liha, meie tänapäeval liha veel ka keedame, praeme ja 

soolame, siis viitab see kõik surnud-mineraalsele suunale. 

 Kui me nüüd võtame vaatluse alla toitumise ajalise kesklüli, taime, siis leiame, et samuti 

kui ta vahendab ajalisi pooluseid, seisab ta oma hetkekujus looma ja mineraali vahel. Ta 

asetseb nimelt ühe oma poolusega, juurega, mineraalse läheduses, see on soolane ja kibe. 

Teise poolusega, õitega, on ta sugulane liblikaga ja puudutab seega loomasfääri, see poolus 

on tal magus ja muutub viljades mahlaseks. 
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Joonis 7 

Taim mineraali ja looma vahel. 

 

 Nii lülitub taim toitumisajalukku järgnedes selliselt loomse toitumise vanadele 

vormidele, et varasematel aegadel söödi tema maapealseid osi. Mesi on sugulane piimaga. 

Seevastu taime juur ilmub toiduna suhteliselt hilja ja juhatab sisse mineraaltoitumise ajastu. 

Peedisuhkur on sugulane soolaga, mitte küll keemiliselt, aga kirjeldatud maailmakvaliteetide 

mõttes. Ta on juuresubstants, mis on läbi käinud paljudest keetmis- ja 

rafineerimisprotsessidest ja lõpuks võtnud mineraalile nii omase kristalli vormi. 

 Niisiis võime eristada kolme suurt toitumisajastut: toitumise vanaaeg, kus inimene toitus 

loomast, toitumise keskaeg, kus toituti taimest ja toitumise uusaeg, mille alguses me just 

seisame ja kus me hakkame toitumisse mineraalset kaasa haarama. 

 Mida aga tähendab see loodusriikidest toitumise reeglipärasus aegade jooksul? Kuidas on 

kulgenud inimkonna teadvusajalugu paralleelselt toitumisajalooga? 

 Tuleb arvata, et Maa elanikel, kes elasid nendel aegadel, mida me toitumise vanaajaks 

nimetame, oli täiesti teistsugune teadvus kui meil tänapäeval. Neil inimestel polnud 

intellektuaalseid võimeid – selle asemel aga oli neil jõudu tajuda ülemeelelises maailmas. 

See on aeg, mis eelneb vedades kirjapandule, mil ürgaarialased kandsid esimest 

kultuuriimpulssi Sise-Aasia kiltmaalt alla maale, mis on tänapäeval tuntud Indiana. Sel ajal 

elati ülemeelelist maailma koos selle olevustega läbi veel nii reaalselt, nagu me tänapäeval 

elame füüsiliselt läbi ümbritsevat maailma. See puhtvaimne sfäär oli täielikult reaalsus 

omaette, samal ajal kui maad koos loodusega tajuti ebareaalsena. See oli „maaja“, illusioon, 

loomingu madalam aste. Vanadel hindudel ei olnud eneseteadvust selles mõttes, nagu see 

meil tänapäeval on. Pigem tundsid nad end olevat üks jumalusega; nad tundsid end 

instrumendina, läbi mille pulseerib jumalik hingamine. Nendest aegadest kirjutati hiljem 

vedades. Järelikult ei olnud hindudel ka mõistet isiklikust vabadusest, s.t. nad ei olnud 

võimelised tegema olulisi otsuseid lähtudes omaenda arvamusest. Nad tundsid end pigem 

juhituna ja kantuna vaimsetest jõududest. Nende hinged olid asetatud jumalikku rüppe, 

isiksusjõud olid alles kestas ja välja arendamata. 

 Järgmine kultuuriperiood, aeg, millest me rääkisime kui toitumise keskajast, oli 

mõjustatud kasvavast huvist Maa ja inimest ümbritseva looduse vastu. Laskumine 
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mateeriasse toimub pikkamööda ja sammhaaval. Nii saab pärsia epohhil koos ärkava huviga 

Maa vastu alguse ka töö ja põllumajanduse alged. Aga mida rohkem kasvas huvi Maa-asjade 

vastu, seda enam vähenes kontakt vaimse maailmaga, kuigi tänapäevase arusaamise jaoks oli 

see siis veel üsna tugev ja mõjutas oluliselt kogu maist tegevust. Hiljem jäid vaid väga 

vähesed väljavalitud isiksused, nagu näiteks Egiptuse preesterkuningad, kes olid veel 

võimelised jumalikku tarkust kuulama ja seda Maa peal realiseerima. Ikka enam tumenes 

nägemus tulevastest aegadest, isegi „asjassepühendatute“ jaoks Vana-Kreeka 

müsteeriumipaikades. Seevastu muutusid isiksusjõud, mida võiks nimetada maise elu 

võimelisuseks, ikka tugevamaks – muidugi koormatuna võimalike vigadega. 

 Inimkonna arengu sellele sammule on viidatud kõikides mütoloogiates – kõige 

mõjuvamalt teeb seda Kaini-Abeli legend. Kain ja Abel toovad oma Jumalale ohvri. Abelit 

on iseloomustatud Jumalale meelepärase inimesena; ta on karjane ja toitub oma karja 

loomadest. Kain ei ole enam sellises läheduses Jumalaga, ta on juba isiksus. Ta harib oma 

põldu ja sööb põllu vilju. Abeli ohver võetakse jumala poolt meelepärasena vastu, ta on 

jumaliku tahte puhas anum ja ei saa seetõttu kurja teha. Kain seevastu toimib oma 

otsustusjõu alusel – seepärast on ta ka koormatud kõikvõimalike eksimustega. Tema ohvrit 

ei võeta vastu ja ta tapab Abeli. Tähendusrikkal viisil on siin jälle viidatud iseseisvumise 

sügavale seosele, Minaks saamisele, eraldumisele jumalikust kosmosest tapmise läbi. Kui 

me kõike seda endale mõjuda laseme, siis tajume, et üleminek vanast ajast edumeelsemasse 

uude tuligi lunastada eksimuse ja süü kaudu. 

 Tagasivaade sellele grandioossele protsessile näitab, et jumalikud jõud, mis varem tulid 

inimese juurde vaimsest kosmosest, muundusid ümber võimeteks, mis arenevad inimese 

seesmuses ja inimene ise peab neid võimeid omaenda arusaamise järgi rakendama. 

 See, mida eelmises peatükis iseloomustati füsioloogilisel plaanil – kosmose muutumine 

sisemisteks organitesüsteemideks gastrulatsiooni kaudu –, toimub nüüd hingetasandil. Neid 

makrokosmilisi diferentseeritud jõude, mis tegutsesid inimeste juures ja inimeste kaudu, ja 

mida elati vanast ajast alates läbi kui jumalatekujusid, sopistusid arengu käigus teatud määral 

sisse, nad võeti vastu hinge sisemusse. Nii muutusid nad inimese sisemiseks aktiivsuseks. 

Kõrgeimad nendest jõududest, päikesevaimud, tagavad harmoonia mikrokosmos-inimese 

kõikidel tasanditel: füsioloogilisel, hingelisel ja vaimsel ning mida me nimetame inimese 

Minaks. 

 See astmeline sissepoole minemise protsess, ikka tugevamaks saav Mina kehastumine, 

jätkub ajal, mida me iseloomustasime kui toitumise uusaega. Ikka enam eraldume me 

jumalik-vaimsetest maailmadest, et võiksime neid maailmu oma seesmuses läbi elada, kui 

me end selle jaoks avame. Tõsi küll, see tee läheb kõigepealt läbi egoismi ja materialismi. 

Alates Aristotelesest läheb Kreeka filosoofia üle mõistelis-loogilisse mõtlemisse, millest 

aastasadade jooksul areneb abstraktne intellekt. Nii vabastab ka mõtlemine end olemisest ja 

kärbub varjutaoliseks näivuseks. Meie mõtlemine on „juurestunud ja soolastunud“ – see on 

kvaliteetide maailme alandamine kvantiteetide vaatlemiseks. Maailma, mis isegi 

Kopernikuse ja Kepleri jaoks on veel elav organism, elatakse läbi vaid kui ärapõlenud räbu. 

Alles siis kui Mina märkab iseennast ja oma jumalik-vaimset päritolu – algeid selle kohta 

leiame saksa idealismis Fichtel, Schellingil ja Hegelil, laiaulatuslikul ülemaailmsel viisil 

Goethe ja Novalise juures ja lõpuleviiduna Rudolf Steineri antroposoofias –, lahustab see 

Mina tsivilisatsiooni räbu: ta võidab egoismi s.t. sünnitab iseendas midagi kõrgemat. See 

taas universumi jumalikke seadusi vastu võttev Mina mõistab ainelist maailma, talletab 

sellesse oma vaimu ja muudab seda seeläbi. 

 Mis on kõigel sellel tegemist seedimisega? Meenutagem, et seedimine on Mina 

võimekus: nagu Päike kosmoses juhib taime õitselepuhkemist, äraõitsemist, lendumist, 

äravoogamist ja loob siis uuesti uue taime kõikide tema ainetega, nii on isiksusjõud 

põhjuseks, et toidumass soolefermentide abil lõhustatakse ja järk-järguliselt lagundatakse 

mittemateriaalsesse vaimsesse olekusse ja luuakse siis uuesti algupäraseks inimsubstantsiks. 

 Kui see nii on, siis on arusaadav, et alles idukestas olev Mina on veel liiga jõuetu, et 
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seedida midagi muud kui piima, ja et tugevamalt kehastunud Mina on võimeline juba taime 

seedima, ja et kaasajal on meie Mina nii kaugele arenenud, et me võime hakata mineraalset 

substantsi seedima. Sest asi on ju nii: mineraal on loodusriikide astmestiku alumisel 

organisatsioonipulgal; ta on surnud, tal on ainult kuju. Taim on juba kõrgemalt 

organiseeritud; tal ei ole ainult kuju, vaid on ka elu. Loom on organiseeritud veelgi 

kõrgemalt; tema elusas kujus on veel ka aisting ja liikumine. Lõpuks inimese kujust, elust ja 

tundest on läbi tunginud kõrgeim printsiip, mõtlev vaim, Mina. 

 

                            Inimene 

 

 

                   Loom 

 

         Taim 

 

 

Mineraal 

 

 
Joonis 8 

Loodusriikide astmed. 

 

 Kui inimene sööb loomset toitu, siis peab Mina loomasubstantsi tõstma ühe astme võrra 

kõrgemale, inimese astmele. Selline toit on kõige kergemini seeditav – piim, piimatooted, 

munad ja liha, kui neid toorelt süüa. 

 Taimset toitu peab juba kahe astme võrra tõstma, et seda inimese organisatsioonivormi 

paigutada. Siin on vaja juba palju tugevamat Mina-jõudu ja seepärast on taimtoit raskemini 

seeditav, kui loomne. 

 Kõige raskemini seeditav on mineraalne toit, sest mineraali on vaja tõsta kõige 

madalamalt organisatsioonipulgalt kolme astme võrra. Siin on vaja täiesti arenenud isiksust, 

kes on küllalt tugev, et end vastandada surmaga ja maa valdkonda enda kätte haarata. 

 Seega on selge, et toitumisajalugu kulgeb paralleelselt teadvusajalooga, mis on ju õieti 

Mina-ajalugu. 

 See, mis tuhandete ja kümnete tuhandete aastate jooksul moodustab ajaloo, peegeldub 

täielikult ka ühe inimese elukäigus. Inimene kordab ühes maises elus kogu inimkonna 

toitumisajaloo, alates väikelapse piimatoidust, toorestest riivitud õuntest, rohelisest spinatist 

ja juurviljast kuni soolatud ja vürtsitatud täiskasvanu toiduni välja. Sageli võib tähele panna, 
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kuidas just siis tekib vajadus soola ja teravate vürtside järele, kui isiksusjõud noores 

inimeses ennast liigutama hakkab. 

 Kui imik joob emapiima – lihtsalt võtab inimsubstantsi vastu –, on seedimise ülesanne 

kõige lihtsam. Emapiim on seetõttu imikule sobiv toit. See imikuaeg on võrreldav toitumis-

vanaaja ürgalgusega, kus tolleaegsed elusolendid olid nii-öelda emakese looduse rinnale 

asetatud ja imesid sisse valguküllast Kuu-Maa atmosfääri. 

 Arusaamatuse ärahoidmiseks olgu juurde lisatud, et mingil juhul ei saa olla tegemist 

hukkamõistuga, kui nõrga seedimise puhul räägitakse nõrgast Minast. On täiesti võimalik, et 

silmapaistval isiksusel on nõrk seedimine, kuna Mina-jõud on seotud teistes süsteemides ja 

on liiga vähe kinnitatud seedimisse. Vastupidi – vähem silmapaistval isiksusel võib olla hea 

seedimine, kuna Mina tegutseb täielikult ainevahetuses. Harmoonia leidmine on siin 

tervistumine ja areng. Siin on tegemist vaimu ja keha ühenduse määraga, niisiis 

inkarnatsiooni sügavuse määraga. Toitumisajaloos peegeldub ju ka inimvaimu laskumine 

kehasse, mille kaudu ta omandab ikka tugevamaid jõude aine muutmiseks. 

 

 

4. KOSMILINE TOITUMINE 
 

 Peale ainevahetusprotsesside on inimene teda ümbritseva ruumimaailmaga ühenduses ka 

meeleorganite kaudu: ühega vaimsel, teisega füüsilisel viisil. 

 Inimese ühendust ümbritseva maailmaga ainevahetuse kaudu oleme me – üldisest 

keelekasutusest tulenevalt – iseloomustanud toitumisena, ja aineid, mis sellisel viisil ümber 

muudetakse ja mis seedimise kaudu põhjustavad inimaine loomist, on toitained. Nad 

lagunevad maos ja sooles seedimise jooksul väiksemateks ehitusmaterjalideks ja närtsivad 

läbiminekul sooleseinast vaimsesse olekusse, et tiheneda seal inimvalguks. See on maine 

toitumisvool. 

 Selle toitumisvoolu juurde kuuluvad ka eritised. Tänapäeva füsioloogias ei omistata neile 

muud tähendust kui see, et kõlbmatu on vaja eemaldada. Protsessi tõepärane käsitlus aga 

võimaldab ära tunda veel teisi, väga olulisi külgi. Seletagu seda siin lähemalt üks protsess 

väljaspool inimest. 

 Näiteks võib kolloidsest (mittekristalliseeruvast) hõbedast valmistada lahuse – sügav 

mustjaspruun vedelik –, puhastada seda dialüüsi abil ja siis lasta sadestuda. Tume lahus 

hüübib ja peale musta sette sadestumist ilmub selle peale selge, vesihele vedelik, mis 

filtreeritakse. See selginud vedelik on niisiis vesi; mitte mingisuguse keemilise meetodiga ei 

ole võimalik tõestada isegi hõbeda jälge. Bioloogiliselt aga saab tõestada, et vedelikul on 

hõbedapotentsi omadus. Me teame, et kõrgematel homöopaatilistel lahustel ei ole mitte 

mingisugust ainelist alust, neil on pigem mõjujõu väärtus, mida võib omistada kõrgema, 

mittemateriaalse astme substantsile. Sellised lahjendused tekivad, kui lasta ainet kestva 

rütmilise lahjendamise ja raputamisega hääbuda, et lahuses astuks esile mittemateriaalne 

jõud „potents“. Meie näites eemaldati hõbe sadestamise teel. 

 Kui kasutada veel üht teist pilti, siis on see nii, et kui pumba kolvid liiguvad, tekib teisel 

pool imev vaakuum, millesse võivad sisse voolata teised kvaliteedid. 

 Midagi säärast peab ka organismi ainevahetuses eritumise juures aset leidma. Kes poleks 

elus kogenud, kuidas elavnevad teadvuse funktsioonid, kui elutegevus on korras, ja teiselt 

poolt, kuidas tuntakse ennast mõtlemises, tundmises ja tahtmises halvatuna, kui kannatatakse 

kõhukinnisuse all laiemas mõttes. Tajumis- ja teadvusprotsessid muutuvad ähmasteks. 

Loidus ainevahetuses kutsub esile meele-närviteede häireid. Siis avaldub ülemise ja alumise 

organisatsiooni vaheline seos, mis – nagu see hiljem selgub – on ka tagasiulatuva jõuga. 

 Koos oma meeltega elame me ümbritseva välismaailmaga vastastikuses mõjutuses. Seda, 

mida näeme, kuuleme, haistame, maitseme ja kombime, töötleme me kujutlusteks ja 

mõisteteks. Mõeldes me korrastame mõisteid ja kujundame neid ideede ja ideaalide sisuks. 

Me püüame oma ideaale tahte abil realiseerida ja teostada neid kunstilistes, teaduslikes ning 
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käsitöönduslikes väljendusvormides. Seeläbi vermime me ennast olemisse. 

 Palju enam, kui tavaliselt arvatakse, on see kõik seotud inimesevälise universumiga. 

 Me oleme uurinud taime elu ja näinud, kuidas ta olemuse ja nähtumuse rütmilises 

vaheldumises rõõmustab meid suvel oma silmnähtava iluga ja sügisepoole, kui ta haihtub, 

pihustub, ära kiirgab ja voogab, tõmbub tagasi olemise nähtamatusse riiki. Me teame, kuidas 

taime idee järgmisel kevadel seemnest taas nähtavale ilmub. Algul võib seda pidada pildiks. 

Kuid kui selle pildiga elada, ilmub see nii nagu ta Goethele anti, kes vaatles ürgtaime kui 

reaalset olendit ega suutnud aru saada Schillerist, kes nimetas seda „vaid ideeks“. Universum 

on täis selliseid reaalseid ideid ja iga olevus on üks Jumala mõte. Jumalate mõtlemine 

muutub nii väliseks looduseks, nähtavaks kosmoseks. Kuidas on meil võimalik seda 

sisemiselt mõista ja läbi elada? 

 Sageli kanname endas juba aastaid üht mõtet, sellest aru saamata ja oskamata seda 

väljendada; pikkamööda omandab see kontuurid, muutub läbinähtavaks ja selgeks ning 

kontsentreerub lõpuks niivõrd, et me võime ta välja öelda, üles kirjutada või panna nähtava 

reaalsusena kunstiteosesse. Nii oleme me ühe nähtava riigi – kultuuri – loojad. Kas ei ole aga 

mõeldav, et nähtav universum, loodus, on loodud samamoodi? 

 Kas ei valitse makrokosmoses inimmõtlemisele analoogiline, ainult palju kõrgem ja 

ulatuslikum tegevus, mis loob meid ümbritseva looduse rikkalikke vorme? Looduse ja 

kultuuri suhe on nagu eseme ja peegelpildi suhe; Niivõrd sisaldab kunstiteos tõde, kuivõrd ta 

peegeldab endas maailmamõtteid. Kultuur täidab oma ülesande siis, kui inimtöö kaudu 

löövad temas loitma maailmamõtted. 

 Nagu inimmõtted, leiavad nähtava väljenduse kunstiteoses ja tärkavad taas arusaavas 

inimhinges, nii on olemas maailmamõtted, mis meis pühitsevad ülestõusmist, kui me 

loodusele ja tema loomisele avatud meeltega läheneme. Ja see on kosmiline toitumisvool. 

Lakkamatult voolab meisse läbi kõikide meelte tohutu hulk maailmapilte, maailmatajusid. 

See on kujundavate jõudude vool, need on samad kujundavad jõud, mis toimivad 

väljastpoolt, maailma perifeeriast taimele ja seda üles ehitavad, igaühte tema olemuse järgi. 

Need kujundavad jõud tegutsevad ülesehitavalt ka inimorganismis ning on tihenenud lihaks 

ja vereks. Oma tajude kaudu võtame me ju osa maailmade elust, me ainult ei tea seda enam. 

Kõiges selles, mis meie ümber on loodud, näeme jumalike jõudude poolt kujundatud 

maailma, millest võrsub ka meie keha. See on mikrokosmos, maailma peegeldus. 

Toitumisajaloos sai sellele juba viidatud, kuidas inimene järk-järgult eraldus kaasaelamisest 

kosmosega, maailma vaimuseose kasutamise arvelt on ta jõudnud vaba individuaalsuse 

väljakujunemiseni. Seetõttu tiheneb ka keha ikka enam. Varem hoidis Jumalast täidetud 

maailmaga kaasaelamine inimese keha pehme ja plastilise. Tänapäeval asub inimene 

Jumalast täiesti tühjas maailmas. Mõtlemises, tundmises ja tahtmises otsib ta nüüd vaba 

Minana tagasiteed loojavõimude juurde. 

 Kuivõrd inimmõtlemine, inimtundmine ja -tahtmine nüüd uuesti maailmamõtlemisega 

kooskõla leiab, sedavõrd õnnestub meil Jumala mõtteid järele mõelda, järele tunda, järele 

luua, ja sedavõrd on see organismis ülesehitavalt tegev. Kui seda kooskõla ei saavutata, siis 

on inimmõtlemine abstraktne, ebareaalne, pettekujutuslik ja laguneb – kosmilised 

kujundusjõud ei toida keha. Sellises olukorras sooviksid inimesed kõige meelsamini söömise 

asemel keemiliselt valmistatud pille neelata. Nad tahavad jääda passiivseks, säästa aega, 

vältida diskussioone, mis nõuavad Minalt nii maist kui ka kosmilist toitumist. Selle 

tulemuseks on hinge ja keha kuivamine, keha muutub sklerootiliseks ja hing rõõmutuks ning 

armastusest vaeseks. Saksa keele vaim väljendab sõnaga „hingekosutus“ selgelt, millega on 

tegemist. Igaüks võib kogeda, kuidas ta end „kosutatuna“, s.t. toidetuna tunneb, mõteldes 

ülemaailmsetele ideedele, kuulates või vaadates tõelist kunstiteost, läbi elades loodusilu ja -

tarkust. Võib-olla on mõnigi märganud, et mägimatkal, iseäranis kõrgmäestikus vajadus 

materiaalse toidu järele oluliselt väheneb. 

 Austria kirjanik Rudolf Hans Bratsch kirjeldab ühes oma romaanis ühe inimese 

söömaaega, kes elab kunstipäraselt keset loodust. On vaimustav lugeda, kuidas ta leiba 
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murdes ja juurvilja süües õhujõude läbi elab, kuidas ta tunneb viljakaid vihmavooge, 

põllumaa mõrkjat maitset, Päikese küpsetavat jõudu; kuidas ta tunneb rõõmu õuna 

ümarusest, viljade värvirikkusest, kaetud laua habrastest taldrikutest ja vaagnatest ning 

laudlina puhtast heledusest. Need rõõmsad mõtted äratavad temas armastusjõude ja sügavat 

tänulikkust. Pidulik tõsidus hõljub ümber selle stseeni ja luuletaja nimetab seda 

„omandamispeoks“. Sealjuures on aga oluline mõista, et toitumine on füüsilis-vaimne 

sündmus, ühendus taeva ja maa vahel, mis toimub inimestes ja inimeste kaudu. 

 Küsimus, kuidas maine ja kosmiline toitumisvool teineteisega põimuvvad, võib selguda 

järgneva arutluse käigus: 

 Me võrdlesime maist toitumisvoolu taimega, mis kasvab ülevalt alla, s.t. järk-järgult 

peenendub ja lahustub ning imendub lõpuks läbi sooleseina verre. Seedimise käigus 

lagundatakse esialgsed jämedad toitained, mis kõigepealt suus mehhaaniliselt mäludes 

peenestatakse, mao-sooletraktist läbiminekul ka keemiliselt lõhustatakse. Süsivesikud 

muundatakse suhkruks, valkained peptoonideks, peptiidideks ja aminohapeteks, rasvad 

glütseriiniks ja rasvhapeteks, ja lõpuks voolab see kõik läbi sooleseina vaimsesse 

mikrokosmosesse. Sama moodi kui taim välisest loodusest ära voolab kui kosmos annab 

talle vastusena seemne, nii kujuneb teisel pool sooleseina inimvalgu substants. 

 Kus on selle taime seeme? Maine toitumine, maiste ainete vool toidab iseäranis 

närvisüsteemi. Tähelepanekud Kesk-Euroopa „näljaaladelt“ võivad anda sellele faktile 

kinnitavaid pidepunkte. Alatoitluse sümptomid ilmnevad meelte-närvi alal: mälunõrkus, 

närvinõrkus, mõttenõrkus, kuni nägemis- ja kuulmishäireteni. Iseenesestmõistetavalt lähevad 

kahjustused hiljem kogu organismile üle, kuna närvisüsteemil tervikuna on „toiteline“ 

iseloom. Niisiis peame närbuva toitumisvoolu „seemet“ kujutlema toimivat närvi-meelte-

süsteemis. 

 
 Joonis 9 

 Maine ja kosmiline toitumisvool. 
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 Mida teeb seeme, kui ta satub viljakale põllumaale? Ta ajab juuri ja esile tuleb uus taim. 

Nii haardume me oma meelte-närvisüsteemiga nagu juurtega kosmosesse, et sealt „vaimset 

toitu“ – maailmamõtete loojajõude – tajumise kaudu vastu võtta ja lasta seeläbi uuel „taimel 

meis“ tärgata. See on „ümberpööratud taim“; ta kasvab ülevalt alla jõust mateeriasse, ta 

koondab oma jõuvoolu ülemeelelisest, mittemateriaalsest olekust sõna otseses mõttes lihaks 

ja vereks. 

 Võidakse vastu väita, et mõned inimesed võivad hakkama saada ilma kosmilise 

toitumisvooluta, näiteks inimesed, kes ei lähene oma mõtetega maailmamõtlemisele. 

Kindlasti on võimalik mõnda aega rasketest haigustest ja jõu kahanemise ilmingutest 

puutumata jääda, sest päris täielikult ei ole küll keegi maailma kaasaelamisest isoleeritud. 

Siiski peab aga ütlema, et tema kehaaine kvaliteet erineb oluliselt selle inimese omast, kes 

kosmosega armastavalt kaasa tunneb. 

 Kus kosmiline toitumisvool väheseks jääb, seal püüab organism seda väljalangemist 

korvata maise toitumise suurendamisega. Seetõttu leitakse, et inimesed, kes suhtuvad 

maailma vastumeelsusega – siia kuuluvad muuhulgas abstraktselt mõtlejad ja arvutajad 

(inimesed, kelle amet neid kogu päevaks kirjutuslaua taha aheldab) –, on nn. „halvad 

söögitarvitajad“. Nad on võimelised tarbima määratut hulka toiduaineid ja sealjuures ikka 

veel näljased olema. Seevastu inimesed, kes on maailmaga meeldivalt liitunud, vajavad 

suhteliselt vähem maist toitu. 

 Üks väike episood autori praktikast rahvaülikooli õpetajana: Ühel toitumisküsimuste 

kursusel, mis toimus raskeimal näljaajal Saksamaal, puudutati ka kosmilist toitumist. Üks 

lukksepa õpipoiss palus sõna ja ütles umbes nii: „Nüüd ma alles taipan, miks minu ema, kes 

peaaegu midagi ei söö, nii hea ja tugeva tervise juures on. Minu ema on nimelt hea abikaasa 

ja lükkab isegi oma viimase võileiva isa ette. Ja nüüd saab mulle selgeks, et võileib, mille ta 

isa ette lükkab, teda paremini toidab kui isa, kes seda sööb.“ 

 Teisest küljest võib näidata, et on inimesi, kes võivad elada maise toitumisvooluta. 

Mõeldagu pühakute elule, eriti fenomenile, mis möödunud aastakümnetel kogu 

teadusemaailma ärevusse ajas: Therese Neumann Konnersreuthist. 

 Therese Neumann oli prantsuse talutüdruk, kes veetis oma nooruse tavalisel viisil 

vanemate talus. Ta oli sügavalt religioosne ja hea südamega. Juhuslik kukkumine 

tuletõrjeredelilt pani ta haigevoodisse ja kummalisel kombel algab siit tema ebatavaline elu, 

mis tõi talle pühaku kuulsuse. Ta keeldus täielikult toidust, välja arvatud armulaualeib, mida 

ta kommuniooni ajal vastu võttis. Iga nädal elas ta päevateadvuses läbi Jeesus Kristuse 

kannatuslugu. Igal reedel ilmusid ta kätele ja jalgadele naelahaavad, mille kaudu ta tugevalt 

verd kaotas. Sellistes olukordades rääkis ta aeg-ajalt soravalt aramea keelt ja näis kellelegi 

peale käivat. Nii elas ta palju aastaid, vaatamata rohkele verekaotusele, praktiliselt ilma 

igasuguse maise toiduta. Arstid, teadlased, usaldusväärsed isikud veendusid, et see nii on. 

Kuna see aga polnud ametliku teaduse poolt „seletatav“, vaikiti see enamasti maha. Selle 

juhtumi puhul on aga tegemist sellega, et täielikult katkenud toitumisvoolu ning maailma- ja 

inimajaloo kosmilis-vaimsete sündmuste läbielamise tõttu aktiviseerus kosmiline toitumine 

sedavõrd, et keha seeläbi säilus. 

 Kellel on ülevaade kirjeldatud suhetest, see mõistab Rudolf Steineri loengutes arstidele 

kirjeldatud komplitseeritud toitumisprotsesse ja võib teha järgneva kokkuvõtte: Maine 

toitumine avaldab mõju eelkõige meelte-närviorganite ülesehitusele, kuna kosmiline 

toitumine ehitab üles selliseid organeid, mis on kujundatud verest ja seotud ainevahetusega. 

Ainevahetusorganid on kosmilisest ainest, mis tegutsevad aga maise toitumisvoolu 

teenistuses; meele-närvisüsteem on maisest ainest, toimib aga kosmilises toitumises. 

 Äsjaöeldut võib illustreerida mõne katsetereaga, mida autor tegi aastatel 1929-32 Baseli 

lähedal asuvas Arlesheimi kliinilis-terapeutilise instituudi uurimislaboratooriumides. 

 Bioloogilise reagendina kasutati nisuidandeid; mille kasvu vaadeldi ja mõõdeti järgnevalt 

kirjeldatud tingimustes: Sümmeetrilised ja tervete vormidega nisuterad pandi destilleeritud 

veega klaasidesse, igaühte kümme tera. Nii kaua kui nad juurte tärkamisega ennast ise 
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võivad tasakaalus hoida ujuvad nad veepinnal. See on kontrollkatse. 

 

 
 

Joonis 10 

 

 Selliselt kasvavad nisuvõrsed kujutavad endast testobjekti, mis on nii tundlik, et tema 

kasvust võib välja lugeda nii ülesehitust soodustavaid kui ka ülesehitust pidurdavaid jõude. 

Nii ainevahetuse kui ka meele-närvisüsteemi organeid on uuritud sellest seisukohast, ja 

katsekorraldus valiti nimelt nii, et selle mõjuviisi iseloomulikud omadused võiksid välja 

tulla, s.t. pidi olema antud nii organsubstantsi otsese mõjutuse kui ka ümbrusest kiirgamise 

võimalus. Esimesel juhul idandati nisuterad destilleeritud vee asemel lahjendatud 

organlahuses, teisel juhul pandi destilleeritud vees idanevad terad seevastu keskkonda, mis 

valmistati samasugusest organlahusest, mida idandid esimesel juhul vedelikuna otse vastu 

võtsid, nüüd mõjutas see neid aga ümbrusest. 

 Organid võeti vasikalt mõni minut peale tapmist. Kuigi vastuväide, et looma seedimist ei 

saa kõrvutada inimese omaga, on õigustatud – loom ei oma ju isiksust – näitab katse siiski 

ära, millises suunas protsessid võivad kulgeda. Tehti rida katsetusi aju nelikküngastiku aine, 

vikerkesta, võrkkesta, soonkesta ja klaaskehaga kui meele-närvisüsteemi organitega, ja põrna 

ning munasarja kui ainevahetusorganitega. Kasutati organitest saadud lahuseid erinevatel 

lahjendusastmetel D4, D6, D8 ja D10. „Substantsiõpetuses“ (Tugevad lahjendused ja nende 

mõjusus) kirjeldati, kuidas selliseid lahuseid valmistatakse. Selle katsetuse tulemus on näha 

joonistel. 
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 Joonis 11 

 Nisuidandid destilleeritud vees kontrolltestina. Idandid on kaetud klaaskupliga. 

 Idandid on ümbritsetud organlahustega, olles ise destilleeritud vees. 

 Idandid asuvad organlahustes. 

    
Joonis 12     Joonis 13 

 

 Katse lõpetati kümne päeva pärast, taimekestel mõõdeti lehtede ja juurte pikkus ning 

võeti aritmeetiline keskmine. Alljärgnevalt kujutatud kõverjoontega on kantud lehtede 

pikkus üles ja juurte pikkus alla. 

 

 
 

 

 Taimede juurdekasv organlahusega (ajulahus) ümbritsetult ja organlahuse sees. 
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 Taimede juurdekasv organlahuses (põrnalahus) ja organlahusega ümbritsetult. 

 
 Taimede juurdekasv organlahuses (silmalahus) ja organlahusega ümbritsetult. 
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 Taimede juurdekasv organlahuses (munasarjalahus) ja organlahusega ümbritsetult. 

 

 Niisiis selgub, et meele-närviorganisatsiooni ained soodustavad kasvu, kui nad mõjuvad 

keskkonnana; nad kiirgavad ja vahendavad kiirgust ümbruskonnast, aine ise aga kasvule 

soodustavalt ei toimi. Seevastu ainevahetusorganite substantsid võtavad ise ülesehitusest osa, 

kiirgavat jõudu neil aga ei ole. 

 Nii sõlmuvad mõlemad toitumisvoolud ülevalt ja alt üheks kosmilis-maiste seoste 

ringiks. 

 

 

5. VALGUKUJUNDAMINE LÄBI ORGANSÜSTEEMI 
 

 Taime aine on süsivesik. Me teame, et taime võib lõhustada süsinikuks ja veeks, kui me 

lehe, õie või puutüki torukeses söestame. Toru seintel leiame sadestunud veetilgakesed ja 

süsiniku taime tahke struktuuri jäänustena. Seetõttu on taimeaine saanud süsivesiku nime. 

Kuna me teame veel, et vett võib omakorda lõhustada vesinikuks ja hapnikuks, ilmneb, et 

taimeaine elemendid on süsinik, vesinik ja hapnik. Sealjuures peab aga silmas pidama, et 

tegu ei ole mitte elementidega ehituskivide mõttes – sest me ei saa iialgi süsinikust, 

vesinikust ja hapnikust uuesti üles ehitada süsivesikut – vaid tegemist on hävitatud 

produktidega, laipadega, elavast välja langenud ainetega, millest me võime välja lugeda jälgi 

kunagisest elust. 

 Taime ehituskiviks ei ole mitte must skeletitaoline süsinik, vaid selle kosmiline kvaliteet, 

maailma kujundusjõud, mis põimib ümbrusest taime kuju. Kõikjal, kus taimes on esiplaanil 

vorm: õite soonestikus, lehe rootsudes, puitumisele kalduvates vartes ja juurtes, mõjub 
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eelkõige süsiniku jõud. Ta on kosmiliste kujundusjõudude kandja ja määrab kindlaks elu 

maise kuju. Ta ilmutab seda jõudu veel ka ainena, olles ahelatena, hargnenud ahelatena ja 

tsüklitena kõikide orgaaniliste seoste põhialuseks. Keemilises struktuurvalemis saab 

nähtavaks tema struktuuri kujundav jõud. See kujundamise protsess ei ole aga primaarselt 

seotud süsiniku kui ainega, vaid, kus ta on mõjunud, laseb ta lõpuks tekkida ainelise, nähtava 

süsiniku. Kujundamisprotsess toimib niiviisi tärklise kujundamisel, tihendades tärklise 

tselluloosiks, aga süsinikuna saab teda tõendada alles peale taime hävitamist. 

Maailmaprotsess lõppeb aines. 

 Elavate protsesside seiskumine struktuuriks, maapealse olemise kujundamine laseb 

süsinikul sõna tõelises mõttes olla maa-aine. 

 Kui me läheneme samal viisil surnud vesinikule, otsime üles protsessi, mis on aluseks 

sellele ainele, siis jõuame vabastava maailmatuleni. Vesinik on ju tuntud kui kergeim aine 

maa peal ja tema tõstejõudu on võimalik ammendavalt uurida füüsikalistes ja keemilistes 

nähtustes. Sellega on seoses ka tema tuleloomus ja me nimetasime ta seetõttu 

„Substantsiõpetuses“ ümber „tuleaineks“. Vabastav maailmatuli kosmilise protsessina juhib 

taime ilmumist, õitsemist, närtsimist, haihtumist, ära voogamist ja täielikku hajumist. 

Maailmatuli vabastab taime materiaalsest, põletab ära kõik, välja arvatud väike 

seemneterake, mis jääb alles. Maailmatuli tegutseb ka tärklise moodustamisel, ta lõhustab 

tärklise suhkruks. Aga tuleaine, kui substants on tõestatav alles oma laibana peale taime 

hävitamist. 

 Kolmas partner tärklise moodustamise juures, hapnik, viib meid maailmaeluni. Hapnik 

atmosfääris ja hüdrosfääris on maailmaelu kandja. Ta avaldab taimele viljastavat mõju vees 

– vesi sisaldab ju 89% hapnikku – ja kutsub esile tärkamise ja võrsumise, olemuse 

inkarneerumise nähtumuseks. Selles mõttes on hapnik tuleaine antipood. Hapnik – me 

nimetasime teda „Substantsiõpetuses“ „eluaineks“ – ja tuleaine on, kui Goethe-päraselt 

rääkida, olemuse ja nähtumuse polaarsuste kandjad. 

 Kevadel, kui eluaine tegutseb viljastavas vees, kui loodus tärkab ja võrsub, hakkab 

taimeidee kehastuma ja saavutab suveks oma nähtava elu kõrgpunkti. Kui siis taim hilissuvel 

ja sügisel tuleaine mõjul närtsib, kaob, ära kuivab ja lõpuks ainult seeme järele jääb, on 

taime olemus nähtavast olemisest tagasi tõmbunud, et järgmisel kevadel seemnetera kohal 

jälle nähtavale tulla. 

 Süsivesikus tuleb nähtavale tule- ja eluaine vahel mõjuv rütm igas olemuse ja nähtumuse 

vahelises staadiumis, enamvähem fikseerituna maa aine poolt. Kui maa-aine mõju saavutab 

oma maksimumi, siis rütm lakkab ja süsivesik jäigastub, nagu seda on võimalik vaadelda 

tselluloosi kujunemisel taime puitunud osades. Kui teiselt poolt tuleaine saavutab oma toime 

maksimumi, siis muutub süsivesik enam või vähem vormituks, nagu seda on võimalik tähele 

panna suhkrukujunemise juures ja taimeaine edasise kõdumise puhul. 

 Süsivesik on niisiis maa-, tule- ja eluaine koosmõju resultaat, kusjuures ei tohi unustada, 

et tegemist ei ole nende kolme aine atomistliku kombinatsiooniga, vaid silmas on peetud 

maailmakvaliteetide ühtepõimumist, mis on elava terviku – tärklise ja tema metamorfooside 

– tekkimise põhjuseks. Alles siis, kui see orgaaniline tervik hävitatakse, langevad need kolm 

ainet omaenda laipadena elavast organismist välja. 

 „Substantsiõpetuses“ oli välja toodud süsivesiku valem, mis sümboliseerib seda nii 

keemilisest kui jõudude küljest: 

 

  Maailmaelu   Maailmatuli      

    O  H 

      

     C 

    Maailmakujundus 

         

 Vastavalt sellele, milline neist kvaliteetidest selles ühendis oma toimega esiplaanil 
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seisab, saame: 

 kujundusjõudude ülekaalu puhul tselluloosi 

 elujõudude ülekaalu puhul tärklise 

 tulejõudude ülekaalu puhul suhkru. 

 Sama iseloomulik kui süsivesik taimse, on valk loomse organismi ülesehituses. Aga ka 

taim moodustab valku, seda eelkõige oma arengu ühes lõigus, seemnekujundamisel. Niisiis 

just seal, kus loomsfäär riivab taime: õitsemise staadiumis on taim ümbritsetud 

putukatemaailmaga, liikuv element puudutab teda ja kannab õietolmu üle teise õie 

emakasuudmele, kajastub see protsess seemne aines, mida me nimetame valguks. Mitte et 

putukas seemnele loomset substantsi otse üle kannaks, vaid see on pigemini taime ja 

maailmaruumi vahel tegutseva liikumise jõud, mis väljendub füüsiliselt seemnevalgus. Nagu 

tuultolmlejate puhul, on see ka ükskõik, et isegi füüsiline loom tahaplaanile jääb ja õhu 

liikumine seda jõudu esindab, mis valgu aines lämmastikprotsessina mõjub. 

 Lämmastikku iseloomustasime „Substantsiõpetuses“ kui „õhu-“ või „liikumisainet“. Ta 

on liikumise ja maailmarütmi kandja. Romaani maades laseb aine nimi veel midagi aimata 

tema kosmilisest hõngust – teda nimetatakse seal nimelt „azote“ (asuur – taevasina). 

Maapinda kinnitunud taim muutub seemnena õhuaine tõttu liikuvaks. Poleks seeme segatud 

varjatud liikumisjõuga, ei saaks tuul teda kinni haarata ja läbi õhu kanda. Õhuaine ise hõljub 

vabalt õhus – atmosfäär sisaldab 80 protsenti vaba, keemiliselt sidumata õhuainet. Kus teda 

vägivaldselt keemiliselt seotakse, tekivad lõhkeained (vangistatud liikumine). 

 Loomse valgu kujundamise juures tuleb maksvusele täiesti uus vaatepunkt: gastrula 

kujunemine looma embrüonaalses arengus on taimepärase arengu kõrval midagi uut. 

Gastrula sissesopistumisprotsessis kujuneb sisemine ja väline. Kuna taim tekib otseselt 

kosmilisest põimumisest, on loomakujunduse juures juba üks impulss, mis haarab ühe 

tühimiku välisest kosmosest ja põhjustab sellega omaenda organite sisemist arengut. 

Organisüsteemid kujutavad endast makrokosmosest eraldatud mikrokosmost. Sisemised 

organsüsteemid on mikrokosmose jõutsentrid, mis vastavad makrokosmose loojajõududele. 

Loom muudab ühe osa kosmilisest kujundusimpulsist sisemiseks ja ehitab üles sisemised 

organsüsteemid. Taimeaine allub otsesele kosmiliste jõudude kiirgamisele ja on seotud 

välise valgusega, ent looma valgukujundamine võtab oma kujundamisimpulsse vastu 

sissesopistunud kosmosest. 

 Niisiis, kui meil on tegemist loomse valguga, ei saa me enam rääkida maailma 

kujundusjõududest, maailmatulejõududest, maailmaelust ja maailmarütmist kui selle aine 

kujundusimpulssidest, vaid meil tuleb siis rääkida organikujundusjõududest, 

organitulejõududest, organielust ja organirütmist. Loomvalgu jõu keemiline sümbol oleks 

seega järgnev: 

 

                             Maailmarütm 

                                   N 

 

         Maailmaelu O               H  Maailmatuli 

 

                                   C 

                           Maailmakujundus 

           

 Kui me loomsest organismist räägime kui sissesopistunud kosmosest ja käsitleme 

siseorganeid kui kosmilisi jõude asendavaid allikaid, siis loogiliselt peame nendes nägema 

tähejõudude peegeldusi. Tõepoolest lugesidki antiikaja ohvripreestrid ohvriloomade 

siseorganitelt välja jumalate tahtmist, nii nagu teistes kultuurisfäärides said preestrid tähtede 

liikumisest teada jumalikke korraldusi. 

 Inimorganisatsiooni juures esineb jällegi üks uus element: looma puhul on kõike 

kujundavaks printsiibiks üksikute perekondade ja seltside grupilisus. Võib rääkida 
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grupihingest, nii nagu seda antiikajal mõisteti, mis kujundab loomaringi kujude 

mõjujõududest välja üksikud loomavormid. Inimese puhul aga astub Päike ise inimese 

keskpunkti, koondades kõiki maaväliseid võime. See on juhitud korrastus, mis tagab 

mõistuslikkuse nii inimkujus kui ka teadvuse kujunemisel. Pealiskaudsel vaatlemisel võib 

kalduda seda pidama ainult üheks kvantitatiivseks erinevuseks loomast nagu närvisubstantsi 

ja aju kaalu küsimust. Seevastu tuleb aga aru saada, et inimkujus on midagi põhimõtteliselt 

uut, nii et inimvaimsus ei ole seotud mitte üksnes närvide ja ajuga, vaid et kogu 

inimorganism, kogu inimese kuju on selle vaimse hingetuuma kandja. Loom tegutseb 

vastavalt loomupärasele instinktile, mis on seoses tema keha vormiga, inimene aga isiksusest 

läbistatud sisemisest veendumusest, mida ta aga võib arendada ainult tänu oma 

universaalsele kehakujule. Mitte üksik mesilane ei ole arukas, vaid kogu mesilaspere oma 

mesilassülemis on arukas teda hõlmava grupihinge tõttu. Ainult inimene on igaüks oma liik 

– igaüks omaette – ja kannab päikeselist korraldust iseendas. 

 Taim on elukandja, loom hingekandja, inimene aga vaimukandja. 

 Milline aineline põhialus seisab aga inimvaimu teenistuses? Jällegi võib pealiskaudselt 

vaadeldes viidata sarnasusele looma- ja inimvalgu vahel ja seetõttu leida tuge arvamusele, et 

inimene on kõrgem loom. Aga niisamuti, nagu on taimevalk erinev loomavalgust on ka 

inimvalk erinev loomavalgust. 

 Kõigepealt peaks endale selgeks tegema järgmist: loom on hingekandja, kuid sedavõrd, 

kui ta on elav olevus, kannab ta endas ka taime olemust. Tõepoolest leiame ka 

loomorganismis, seal, kus kulgevad tema vegetatiivsed protsessid, aineid, mis meenutavad 

taimesubstantsi. Nii kannab ka inimene, kuivõrd ta on elav olevus, oma vegetatiivsetes 

protsessides taime olemust. Ka inimese maksas, nagu vereski, leiame süsivesikuid. Inimene 

ei kanna endas aga mitte ainult taime, vaid kuna ta on hingestatud olevus, ka looma. Et ta on 

hingekandja, on tema aineliseks põhialuseks inimvalk. Tegelikku inimsubstantsi võib 

iseloomustada aga ühe uue elemendi kaudu. Üks oluline aine inimese organismis on raud. 

Raua uurimine kinnitab, et ta on meie jaoks väga tähendusrikas aine. Raua fenomeni kaudu 

tuleb nähtavale jõud, mis kiirgub perifeeriast ja ta on sobiv tooma mikrokosmose keskpunkti 

tagasi seda, mis on hajunud makrokosmosesse. „Substantsiõpetuses“ õppisime rauda tundma 

kui isiksusjõudude kandjat. Raua kadumisel ei ole isiksusel enam niiöelda pinda jalge all, 

mida võib jälgida haiguslikel juhtumitel. Raud muudab valku vereks. „Veri on täiesti eriline 

mahl“, aine, mis on keha, hinge ja vaimu kandja. See aine loob inimese organismi 

individuaalsed rütmid. 

 On kindel, et ka kõrgematel loomadel on veres rauda, aga nii nagu taimes tekib valk 

kokkupuutel loomasfääriga, nii võib ka kõrgemate loomade punast, raudasisaldavat verd 

pidada kokkupuute tulemuseks inimsfääriga. See ei pea tähendama, et ainult inimestega 

tõeliselt kokkupuutuvatel koduloomadel on raud veres, vaid see kehtib ka metsikute loomade 

puhul. Me ju nägime, kuidas füüsiline loom õite tolmlemise juures taandub, võrreldes 

loomakujundamise, kui maailmaprotsessiga, mis õhu liikumisel tekitab seemnes valku. Nii 

kiirgub ka inimkujundusprotsess kõrgemate loomade vere rauasisaldusse. 

 Sellele vaatamata on inimese veri looma omast nii oma koostiselt, eelkõige aga oma 

olemuselt, väga erinev. See väljendub vereliblede kujus ja paljudes füsioloogilistes 

iseärasustes. Nii on näiteks vere soojus ainult inimese puhul konstantne. 37 kraadine 

inimveri on inimisiksuse aluseks. Seal, kus hingamisrütm verega kokku puutub, jätab 

inimesesse jälje üks kosmiline seaduspärasus. Inimese hingamisrütm on liigendunud 

platoonilise aasta päikeserütmi. Niisamuti, nagu Päike oma kevadpunktiga teeb 25920 aasta 

jooksul ringi ümber kogu loomaringi, nii hingab inimene päikesetõusust päikesetõusuni 

25920 korda. Üks inimese hingetõmme vastab ühele päikeseaastale. Ühe hingetõmbe jooksul 

lööb terve inimese pulss 4 korda. See päikeserütmiga kaasapulseeriv veri on omane jälle 

ainult inimese isiksusele. 

 Nagu veri voolab inimese organismis kosmiliste seaduste järgi ja süda on selle keskseks 

organiks, nii võime selles keskpunktis ära tunda inimisiksuse keskuse. Meie mikrokosmose 



 

 

32 

Päikese. Ja nii nagu päikesesoojus mõjutab väljas taimi puhkema, õitsema ja närtsima, 

haihtuma ja ära voolama, nii võime ka südames, südamevere soojuses ära tunda selliseid 

omadusi, mida me oleme nimetanud maailmatuleks. 

 Südames toimivad tule tõstejõud, mis kujundavad inimese isiksuseks. Temas on tegevad 

ka vaimustuse jõud, loodud ruumis vaimse maailma jaoks. Nii on meil siin tegevuses üks 

verevalgu element, mis on tuleaine sugulane. 

 Südant ümbritsevad kopsud. Nendesse võetakse koos sisse hingatud õhuga vastu 

kosmose kujundavaid jõude. Kopsude puhul on iseloomulik, et nende kui organi jaoks ei ole 

hapnik mitte kõige olulisem ja ka mitte lämmastik, vaid süsinik, mida süsinikdioksiidina 

täielikult välja ei hingata, vaid mis kujundava maaelemendina mõjub kuni luude 

moodustumiseni. Sellele pööratakse tänapäeval veel vähe tähelepanu ega nähta läbi selle 

tagajärgi. Süsinik on maa-ainena selline substants, mis kopsude tegevuse kaudu loob lõpuks 

skeleti näol isiksuse peegelduse ja mis oma kujundavate jõudude abil, kui need end organite 

tegevusest vabastavad, võimaldavad ka mõttelendu ja teadvuse mõttekujusid. Süsinikust 

teame, et ta on maailma kujundavate jõudude väljendus, maailmamõtete kandja. Inimese 

Mina-sfääris on ta nii tema mõtete kujunduse kui ka tema individuaalse kuju kandja. 

 Maksa kaudu liigendub inimsubstants ellu. Sellest väljuvad jõud, mis liidavad 

eluelemendi inimvalgu külge. Rudolf Steiner nimetab maksa inimorganismi keemikuks. 

Sellele vastavalt toimuvad kõik maksprotsessid nii nagu kõik keemilised reaktsioonid vee 

elemendis. Kehavedelike valmistamine toimub imemise ja eraldamise vaheldumises, 

sisemise kemismi kujunemises. Küülus (piimmahl) ja lümf (koemahl) asuvad maksa 

organisatsioonialal ja maksa ümbertöötatud värativeeni veri voolab siis läbi maksa 

südamesse. 

 Neerud seevastu on imevad organid (Rudolf Steiner). Nad imevad koos põiega kogu 

organismist õhku. See vedelik, mida vee ja kusiainena eritatakse, on õigupoolest õhk. Seda 

ütlust saab ainult siis mõista, kui elustada endas uuesti vana aristootellikku arusaama 

elementidest, mis ei ole füüsilised ega keemilised elemendid, vaid mis haaravad olemust, 

siin niisiis õhupärase ja gaasilise olemust. Samuti võib organielu terviklikkust mõista ainult 

sellest kindlast vaatepunktist. Autor on täiesti teadlik, et Rudolf Steineri nõuannetega 

eluprotsesside mõistmiseks peab ise pikemat aega sisse elama, et mõista tema mõistete 

täiesti teistsugust väärtust, ei ole ju alati olemas uusi sõnu. Neerud on niisiis selles mõttes ka 

esmane põhjus sissehingamiseks, kopsud on neerude täidesaatev organ. Nii näeme neerusid 

kui liikumisorganeid, õhu liigutamise organeid läbi inimese organismi, mis kõrgemal 

tasandil tähendab hingeliikumist, tundmust ja kujutlustegevus. Nende kõrgemate 

funktsioonide kandjana asetseb närvisüsteem neerude tegevusalal. 

 Nii näeme nendest neljast organsüsteemist välja kiirgamas jõude täisväärtusliku 

inimsubstantsi kujundamiseks. Nii nagu taimes ilmub süsivesik muundununa tärkliseks, 

suhkruks ja tselluloosiks seeläbi, et kas maailmaelu, maailmatuli või maailmakujundusjõud 

nihkub antud hetkel kujundusimpulssides esiplaanile, nii ilmub inimsubstants 

diferentseerituna vereks, närviks, luuks või lümfiks vastavalt sellele, kas tegevuses on 

südametuli või neerud õhuprotsessi organina, kopsud kujundusjõudude kandjana või maks 

elu kemismi ajendajana. 

 Impulsse oma kujundustegevuseks saavad need organid kahelt poolt: kõigepealt toidu 

kaudu ja siis vaimse toitumisvoolu kaudu, mida kirjeldati kosmilise toitumisena läbi 

meelelise tajumise ja mõtlemise. 

 

 

 

6. INIMENE KUI KOLMELIIKMELINE OLEVUS 
 

 Kujutlus keha, hinge ja vaimu ühendusest inimorganisatsioonis oli antiikajal 

iseenesestmõistetav. Mens sana in corpore sano – terves kehas terve vaim – ütlesid 
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roomlased ja neil oli õigus. Ja siiski on see ainult asja üks külg. Me peame tänapäeval 

täiendavalt konstateerima: terve keha terve vaimu tõttu. Viimane kõlab tänapäevastele 

kõrvadele absurdselt, aga me tahame püüda asja jälile jõuda. 

 Nii ühte kui teist teesi võib vaid siis mõista, kui võetakse vaevaks tungida 

vaimuteaduslikult orienteeritud inimkäsitlusse. See on paljudele inimestele raske, kuna nad 

ei suuda veel aru saada, et ka mõtlemine ise areneb. 19. sajand sai esmakordselt ajaloos aru 

evolutsiooni mõistest (Haeckel). Aga ta vallutati ainult loodusõpetuse ja sellise ala jaoks 

inimesest, mida võib loodusõpetuslikult enam või vähem mõista (pärilikkus, embrüoloogia). 

Et aga mõtlemine ise pidevalt areneb, sellele viitas esmakordselt Rudolf Steiner („Vabaduse 

filosoofia“). Just meie 20. sajand on läveks, mis tingib mõtlemise metamorfoosi. 

Sünnitusvalud on kõikjal märgatavad. 

 Me laseme ennast oma mõtetel teenida selle kaudu, et arendame tehnikat ja loome oma 

mugavuseks tsivilisatsiooni. Kes seda egoistlikku ja piiratuks muutunud mõtteelu tunneb, 

leiab intiimsel enesevaatlusel, et sellised mõtted on varjutaolised, ebaolulised, ei ulatu 

maailma tõelisusele lähedale, ja võib tekkida küsimus: kuidas oleks, kui Mina mõtlemist 

teeniks? Mis juhtuks, kui ma kannaksin mõtlemist rahulikult endas ja kogu oma olemusega 

ennast kestaks vormiksin ning kuulataksin? Me märkame, et me selle uue omakasupüüdmatu 

mõtlemisega – kui seda harjutatakse – tungime sisse elava metamorfoosi riiki, kus mõtted 

kasvavad ja muutuvad loovaks maailmamõtlemise väljenduseks. Me läheneme seega 

reaalsusele, objektiivsele tõelisusele. 

 Inimkond on vanade aegade kaevalt teadvuselt edasi liikunud abstraktsete mõistetega 

mõtlemisele, aga mida rohkem vaimne maailm inimese silmade eest sulgus, seda enam 

kadus mõistetest maailmatõelisus. See-eest võideti Maa, esialgu aga ainult tema pealispind 

koos kehaga seotud põhjusliku mõtlemisega, mis aga peab uuesti laienema, et liikuda edasi 

uue „kaemuse“ poole. 

 Nagu alati on maailma ajaloos kõigepealt üksikuid, kes uue võime elustavad, enne kui 

enamus selle vallutab. Nii näeme Goethe vaatlevas otsustusjõus särama löömas olemusliku 

mõtlemise koidupuna. Ideed olid tema jaoks olemuslik reaalsus, mida ta „nägi“ (ürgtaim). 

Rudolf Steiner arendas need uued tunnetusvõimed täiuslikkuseni ja elustas antroposoofiana. 

Nii tekkis ka uus inimkäsitlus, mis heidab valgust kõikidele elu aladele ja selle seosele hinge 

ja vaimuga. 

 Et inimene ei ole lihtsalt mehhanism, mida võib ära seletada ja parandada füüsikalis-

keemiliste protsesside kaudu, selle vastu ei vaielda ka enam siin-seal ametlikus meditsiinis. 

Et hing ja vaim eksisteerivad reaalselt, täpselt nagu ka keha, tunnustatakse vähem. Üldiselt 

võetakse vaimu-hinge keha emanatsioonina. Tõsi küll, meil on juba sada aastat olemas 

psühholoogia, aga selle ajalugu Thomas Fechnerist, Helmholzist, Wundtist, Freudist, 

Watsonist kuni modernse „faktorpsühholoogiani“ näitab siiski selgelt, kuidas vaesele 

jalulekerkivale hingele surmaotsus langetatakse ja kuidas ta lõpuks risti lüüakse (K. König). 

 Et aga keha ja vaim tegutsevad organismis omavahelises harmoonias ja sellest sõltuvad 

tervis ja haigused, on sama hästi kui teadmata. 

 Inimese keha substants ei ole lihtsalt elav, vaid ka hingestatud ja läbivaimsustatud. 

Kuidas aga asetsevad üksteise suhtes elav keha, hing ja vaim, võib selgust saada närvide ja 

vere vaatluse abil. 

 „Veri on hoopis eriline mahl“. Kõik, mis on inimlik, tegutseb temas vahetult. Vaimhing 

elab ise vere substantsis, on temaga lahutamatult seotud. Kõik inimolemasolu impulsid, mis 

tulevad soojast verest, on seetõttu spontaansed. Hingolevuse tahteaspekt on siin kinnitunud 

kehaliselt. Meie tänapäevane teadvus ei tea, kuidas tahe saab teoks. Me niiöelda magame 

selle moraalse substantsi algpõhjuse alal. Tahteimpulsid kerkivad üles ja kui nad kohal on, 

võime neid kõigepealt tajuda ja seejärel oma teadliku mõtlemisega kaalutledes otsustada. 

 Tajumine ja mõtlev otsustamine ei toimu aga soojas veres, vaid ta rajaneb jahedal närvil. 

Närv on ka eriline substants, kuna vaimhing on temast sõltumatu. Jaa, isegi elu võib närvist 

silmapilk lahkuda. Ta on ju pidevalt valmis surema. On ju teada, kui vähe on närv 
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taastumisvõimeline. Ihuhaav paraneb kiiresti, ajuvigastus toob aga endaga kaasa kui mitte 

surma, siis raskeid parandamatuid tagajärgi. Selles on peidus sügav müsteerium, et teadvus 

tekib elu arvel. Piibli võrdpilti kasutades: hea ja kurja tundmise puust söömine põhjustas 

paradiisist väljaajamise. 

 Tunnetamine eeldab vabadust, vabanemist äratunnetatud seostest. Niikaua, kui tunnetav 

vaim on ise ühenduste kütkes, nagu tahe veres, ei või tekkida teadvust. Vabastatud vaim-

hing võib aga närvis objektiivselt peegelduda. Kes näiteks on perekonnaseoste kütkes, saab 

sündmust, mis kõiki perekonnaliikmeid sügavalt erutab, alles siis objektiivselt hinnata, kui ta 

eemaldub perekonna-grupihingest. 

 Võib-olla peaks paremaks arusaamiseks tooma ühe pildi meie mõistmisele lähemal 

asetsevast anorgaanilisest maailmast. „Substantsiõpetuses“ kirjeldati rauda ja plaatina; raud 

kui keemiliselt aktiivne substants, mis kõikjal keemilistes reaktsioonides isegi väga 

energiliselt osaleb ja plaatina kui keemiliselt täiesti passiivne. Selgitati, et plaatina on ühe 

aineterea lõpp, mis kulgeb rauast koobalti, nikli, kroomi, mangaanini jne. ja mille käigus 

keemiline aktiivsus hääbub, kuni see plaatinas on täiesti surnud. See-eest saab aga nende 

ainete keemiline aktiivsus tegevaks nende ümbruses. Nad ajendavad keemilisi reaktsioone 

lihtsalt oma kohalolekuga, ilma et aine ise reaktsioonist osa võtaks. Keemik nimetab neid 

katalüsaatoriteks. Niisiis ei ole kemism kütketud mitte ainesse endasse, vaid ta ümbritseb 

vabanenud kemismina surnud või surevat ainet nagu aura või potents. Võime vahendada 

vaba keemilist jõudu on plaatina surmaga kinni maksnud. 

 Närv ja veri asetsevad inimorganismis polaarselt, närv peamiselt meelte-närvisüsteemis, 

veri jäsemete ainevahetussüsteemis. Pea on ju tegelikult selline kehaosa, mis kõige enam on 

allunud kõvastus-surmajõududele, sel ajal kui elav ainevahetus tegutseb keha ülesehitamisel 

meie teadliku kaasabita. 

 Närvide ja ainevahetuse pooluste vahel asetseb rütmilise süsteemi ala, milles elav keha ja 

vaim-hing rütmiliselt teineteisesse haarduvad ja jälle lahknevad. See hingav elu jätkub vere 

murdlainetuses, rebib end lahti ainevahetuse magavatest sügavustest, ei ulatu aga pea 

ärkvelteadvuseni. Selles elab tundev hing. Tundeliigutused nagu rõõm ja kurbus tegutsevad 

vahetult hingamise-pulsi rütmis. Teadlik tunne asetub aga unenäona ärkvel mõtlemise ja 

magava tahte vahele. 

 

 
Joonis 18. 

Keha hinge ja vaimu kooskõla ning mõtlemise, tunde ja tahte füsioloogilised alused. 
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 Alles siit võib alata laiaulatuslik, tõelisusele vastava tervishoiu rajamine. Sest kus on 

häiritud keha-hinge-vaimu seos, seal tuleb ilmsiks haigus. 

 Haiguse tegelikuks põhjuseks on inimese vaimhinge võimed. Haiguste psüühilised 

eelstaadiumid – enne kui nad avalduvad orgaaniliste häiretena – hakkavad üha enam köitma 

arstide huvi. 

 Inimorganism on võrreldav kaaludega, kusjuures rütmiline süsteem säilitab tasakaalu 

närvi ja vere vastandlikkuse vahel. Kõvastumishaigused (sklerootilised) ja põletikulised 

haigused tekivad vastavalt sellele, kas tungivad tardunud närviprotsessid ainevahetusse või 

tulised vereprotsessid närvialale. 

 Nii on iga kehalise kahjustuse taga hingelis-vaimne tõsiasi, ja saab arusaadavaks algul 

mainitud tees „terve keha terve vaimu tõttu“. Siiski oleks parem öelda: „terve keha vaimu 

terve ühenduse tõttu“. 

 Viljastumisel antakse keha inkarneeruva vaim-hinge käsutusse. Nii embrüonaalajal kui 

ka lapsepõlves ja nooruses peab vaim-hing kujundama keha ümber endale 

kasutamiskõlblikuks instrumendiks. See ei ole mitte alati kerge. Kehale antud vorme ei ole 

võimalik ilma raskusteta õigel viisil ümber muuta ja nii tuleb ette arenguhäireid ja 

arenguhaigusi. Niinimetatud lastehaigusi nagu leetrid, sarlakid, difteeria võib selles mõttes 

vaadata kui individuaalse vaimhinge kokkupõrkeid päritud kehaga. Kui on tegemist 

raskemini ületatavate takistustega nagu pärilikkusest või vigastustest tulenevad 

organisüsteemi moonutused, siis ei saa individualiteet õigesti kehastuda. Nagu kõver peegel 

moonutab pilti, samuti peegeldab deformeerunud keha moonutatud hingemaailma. Nii 

tekivad nn. vaimuhaigused. „Mens sana in corpore sano“ võib alles sellisel viisil mõista 

kaasaegse inimkäsitluse mõttes. 

 Kirjeldatust ilmneb kui tohutu tähtsus on pedagoogikal, aga ka vaimuteaduslikult 

orienteeritud toitumistervishoiu eesmärk: tervikliku inimese astumine sotsiaalsesse ellu. 

 Ülalkujutatud inimolevuse liigendamine kehaks, hingeks ja vaimuks ja nende orgaaniline 

koostegutsemine annab tulemuseks organismi kehalise kolmsuse: ainevahetuse, hingamise-

vereringe ja meelte-närvisüsteemi. Siinjuures peame aga keha mõistma kui elavat keha, nagu 

me võime seda puhtnähtumuslikult taime juures jälgida ja uurida. Taime vaatlus näitas, 

kuidas ta elab kosmosest üles ehitatud, kujundatud, elustatud füüsilise nähtusena. Tema 

olemus aga, mis on selle ilmingu aluseks, on nagu jõukeha, mis kosmilisi voogusid 

ürgkujuks vormib, aineteks tihendab, neid aineid korrastab ja liigutab ning kujundab elavaks 

organismiks. Me õppisime aga ka tundma, kuidas inimene kannab seda jõukeha oma 

organismi komponendina ja kuidas seesama, mida taim kujundusjõududena Päikeselt, Kuult 

ja tähtedelt vahetult vastu võtab, tekib inimesel organisüsteemides. Seda kujundavate 

jõudude keha, mis füüsilist keha kannab ja ajendatuna individuaalsest vaimhingest vormib 

elavalt oma vaim-kujundi järgi, võib täie õigusega nimetada elukehaks. 

 Niisiis, kui me loeme üles kõik inimese olemuskomponendid, siis peame kehas eristama 

füüsilist keha ja elukeha. Ülaltoodud selgitustest võis aru saada, et nendevaheline seos on 

kõige intensiivsem veres ja et närvist ei tõrjuta mitte ainult hing ja vaim, vaid osaliselt ka 

elu. Rudolf Steineri üks viljakamatest avastustest oli ära näidata inimese neli olemusliiget, 

mis tegutsevad inimese keha neljas elemendis. Nagu Aristoteles kujutas nelja elementi kõige 

ulatuslikumas mõttes kui maaolude peegeldust kõigi tema jõududega, nii võime luid, verd, 

hingamist ja kehasoojust näha ja uurida kui areeni, millel tegutsevad olemusliikmed. 

Füüsiline keha ei tähenda loomulikult mitte ainult luustikku, vaid füüsilise keha seadused 

valitsevad nii füüsiliselt mõõdetavas soojuses, gaasides, kehavedelikes kui ka lihastes, 

organites ja tihedamates moodustistes. Aga skeletis väljendub tema olemus kõige selgemalt. 

Kujundusjõud on vorminud selle isiksusepildiks. 

 Elukeha tegutseb füüsilisele vastupidiselt. Mis on raske, muutub kergeks, mis tahab 

tiheneda, pehmendatakse, mis tahab tarduda kõvaks vormiks, muutub voogavaks 

liikumiseks, mis tahab ära surra, saab uuesti elustatud. Elustav vesi on taimeriigi maatriks 

(lad. matriks – emakas), mille kaudu kosmilised kujundusjõud juhivad olemuse 
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nähtumuseni. Keemilised jõud, kõla ja tooni jõud on need, mis seal kosmilises alkeemias 

teostavad aine moodustumise, aine muundumise ja aine hääbumise imesid. Nii tegutseb 

inimese elukeha eeskätt kehavedelikes: veres, lümfis, liikvoris ja üldises koevedelikus; 

eelkõige kuuluvad tema alale seedimise ja ainevahetuse saladused. 

 Hing elab liikumise elemendis. Hingamine ja vereringe kannavad teda läbi keha. Ka 

õhuelement on veres hingejõudude kandja, hapnik ja süsihappegaas voogavad rütmiliselt 

vaheldudes südamest välja ja sisse. 

 Mis kehalisel tasandil on liikumine, on hingetasandil aisting, valgus. 

 Vaim-mina elab aga soojuses. Vere soojus on vaimu kehaline kandja, vere tulest 

tõusevad meie tahe ja meie teod, mis vormivad meie isiksuse jälje. Ja kus Mina on kehast 

vabanenud, nagu närvi puhul, on see „vaimustuse“ tuli, milles ta end välja elab. 

 

  Maa  -  -    Kujundusjõud  . . . Füüsiline keha 

  Vesi  -  -    Kemism, muusikalised jõud  . Elukeha 

  Õhk  -  -    Valgus . . . . Hing 

  Tuli   . . . . . . Mina 

 

 

 

7. VALGUTOITUMINE 
 

 Inimese valgusubstantsi kujundamine on sisemise inimese müsteerium, mille jälgi 

ajasime taga eelnevates peatükkides. See ei ole mingil juhul söödud valgutoit, mis ilmub 

uuesti inimese veres ja organite valgus, vaid need on mõistatuslikud, salajased protsessid, 

mis ehitavad üles meie kehasubstantsi, ja mis on võrreldavad ainult grandioossete Päikese, 

Kuu, tähtede ja Maa vaheliste protsessidega. 

 Aga täiesti olulise impulsi leiab inimlik ainekujundus maisest valgutoidust. 

 Valk on ürgtoitaine. Kõige alguses peab olema valk. Ta on olemas juba munarakus, 

emaorganism ehitab loote valkkehana üles veel enne, kui temaga ühinevad hing ja vaim. 

Esimene toitaine, mida imik siis endasse võtab, on emapiim – emavalk. Valk on olnud 

ürgtoit ka kogu inimkonna jaoks, kui ta alles ürgolekus hingas Maa valgu-atmosfääri. Valku 

vajab inimene lakkamatult, kui ta tahab säilitada oma füüsilise keha järjepidevust. Ta on 

lähim inimese füüsilise keha üles ehitamiseks vajalik toit, selle tegelik vormija. 

 Nagu nägime on valk ka kõige kergemini seeditav toitaine, seega lastele ja paranejatele 

suure tähtsusega. Nii nagu ta siin täidab oma tähtsat ülesannet, andes impulsse terve keha 

ülesehituseks, võib ta aga saada normaalsele täiskasvanud inimesele ka suureks ahvatluseks. 

Kuidas seda mõista? 

 Seedimine on isiksusjõudude võime. Seda selgitati põhjalikult toitumisajaloo peatükis, 

kus näidati, et need on Mina-jõud, mis põhjustavad toitumisvoolu närbumise ?läbi sooleseina 

verre. Kuna valk – iseäranis kui ta pärineb lehmast või isegi inimese emapiimast – on juba 

nii kõrgelt organiseeritud aine, siis on isiksuse töö tühine, et seda ainet omastada. 

 Kui aga seedimisjõude kestvalt ainult selliste väikeste pingutustega koormatakse? Kui 

omandatakse mingi võime ja seda siis kunagi ei harjutata? Siis kängub jõud ja võimekus. 

Kui hoida tervet jäset pidevalt lahases või kipsis, kaotab ta pikkamööda oma liikuvuse. 

 Arengu tänapäevases staadiumis hakkab inimene ise olema looja. Seedimises väljendub 

see Mina võimena jagu saada taimeriigist ja isegi mineraalriigist. Seda võimet peab aga 

harjutama! Ja kui seda ei harjutata, läheb ta kaduma. 

 Nii on ühekülgse ja ülemäärase valgutoidu tagajärjeks mitte ainult organi funktsioonide, 

vaid varsti ka vaimu- ja hingevõimekuse nõrgenemine. 

 Peatuspaigad sellel mugaval teel on ladestumised, kivid, podagra, skleroos. Kõikumine 

uimasuse ja ärritatuse vahel, mis saadab nimetatud kehalisi hädasid ja võib teatud 

tingimustel saavutada kõrge astme, on selle nähtusega kaasnev hingelis-vaimne sümptom. 
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 Toidu puudulik valgusisaldus ohustab teiseltpoolt loomulikult ka keha-hinge tasakaalu 

selles mõttes, et isiksus ei leia füüsilises kehas enam küllaldaselt pinda kinnitumiseks, tekib 

eeldus tuberkuloosiks. Siit nähtub märkimisväärne side kopsudega, mis on ju organid, mille 

abil me siin tõeliste maaelanikena ringi käime; kopsuelu, hapniku ümbertöötamine on seotud 

sellega, et elav inimvalk teiselpool sooleseina „tiheneks“ ülemeelelisest olekust aineks. 

Tuberkuloosi puhul on see võime häiritud; seda stimuleeritakse valguga toidus. 

 Paljus sõltub õige valgutoitumine sellest, millises vormis ja millistest loodusriikidest me 

valku saame. 

 Kõige tervislikumat valgutoitu saame kahtlemata taimeriigist, vahest ehk rukki-

täisteraleivast. Aga ka teised taimtoidud, eriti seemned, nagu ka igat liiki pähklid varustavad 

meid rikkalikus valikus toitumiseks vajalike valgukogustega. Liblikõielised: oad, herned, 

läätsed ja muud sisaldavad küll suurel määral valku, rohkem kui kõik teised 

taimeperekonnad, aga sellises vormis, et näit. Pythagoras leidis põhjust neid oma õpilastele 

keelata. Uimasus, mis tekib pärast rikkalikku oarooga, tuleneb sellest, et liblikõielised 

koormavad ainevahetust nii nagu loomne valk. Sellest tuleb edaspidi veel juttu. 

 Valgutoitumises on tänapäeval siiski veel loomne aine esiplaanil: piim, muna ja liha. 

 Piima jaoks kehtib kõige enam määratlus, et ta kujutab endast ainet, mis seisab inimesele 

kõige lähemal. Kergesti seeditava toiduna on ta seetõttu sobiv imikute ja väikelaste jaoks. 

Siinjuures peetagu silmas, et värske, rõõsk piim denatureerub pastöriseerimise või 

keetmisega ja muutub seega raskemini seeditavaks. Jaa, isegi näiliselt süütud menetlused 

kahjustavad piima kvaliteeti. Professor Malyoth-Mänchen tõestas, et piima seismisel 

külmkapis algab denatureerumine mõne tunniga, mistõttu emapiimas sisalduvad tervet 

arenemist tingivad bifidus-stüülid muutuvad teisteks, osaliselt käärimist tekitavateks, 

seedehäireid esile kutsuvateks stüülideks. 

 Piim ja piimaproduktid jäävad ka edaspidises elus väärtuslikeks toitaineteks. Piim sigitab 

elujõude, mis võivad esmajoones piimast toituvat inimest teha võimeliseks mõjuda oma 

kaasinimestele tervendavalt. Antiigi müsteeriumides nägid tervistajad piima tarvitamises 

ühte abivahendit oma tervistajavõimekuse jaoks. Piim juhib inimest maa peal, annab talle 

elamuse inimkonnast kui tervikust. Järgnev illustreerib ühte vana tava: teatud germaani 

suguharude juures tohtis isa vastsündinut saatuse hooleks jätta ja tappa, kui see ei olnud veel 

joonud piima. Piima kaudu oli ta nii-öelda vastu võetud sugukonna inimühendusse ja siis 

oleks saatuse hooleks jätmine olnud mõrv. Nii võtab piim taevalapse vastu maa peale, teeb 

inimese Maa kodanikuks, takistamata teda olemast kogu päikesesüsteemi kodanik (Rudolf 

Steiner). 

 Liha seevastu aheldab Maa peale. Kuidas see toimub? Piim tekib kui taastavate jõudude 

kuhjumine, kui eripäratu laiaulatuslik aine – nii-öelda loomaprotsesside ääremail. Tema 

tootmises on looma elujõulisus palju enam kaasosaline kui instinktiivsus ja kirglikkus. Kui 

eelnevates esitustes öeldi, et loomvalk olevat kõige kergemini seeditav toitaine, kuna see on 

taime loomse töötlemise abil juba nii kõrge organisatsioonivormini viidud, et inimene saab 

hakkama ainult väikese seedimistööga, siis tuleb siinjuures siiski silmas pidada järgnevat: 

 Taim tõstab elutu mineraali omaenda elavaks organisatsiooniks. Kui inimene sööb taime, 

jätkab ta sama protsessi organiseerimist sealt, kuhu taim selle on toonud ja tõstab ta kahe 

astme võrra inimorganis. Loom jätkab samuti taime organisatsiooni, aga teisel viisil kui 

inimene. Looma valk põhjustab seega inimeses midagi, mis muutub tema füüsilise keha 

jaoks koormaks. Ja see koorem on seda tuntavam, mida lähemale on loom jõudnud „ise looja 

olemisele“. 

 Lihatoitu tuntakse oma kehas kui posti, mis koormab keha maaraskusega. Ent ta virgutab 

instinktiivset tahteelu (afekte ja kirgi). Ta aheldab maa külge ja teeb maal viibimise kestvaks 

„ma ütlen lahti taevast ja tahan täiesti avaneda maaolemise suhetesse“ (Rudolf Steiner). 
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8. RASVATOITUMINE 
 

 Mida tähendab rasvatoitumine inimesele? Vaatamata sellele, et inimene on võimeline 

tootma rasva loomulikul teel, vajab ta tavaliselt veel toidus rasva komponente kui ergutust. 

Toitumisteadus arvestas vana kaloriõpetuse baasil välja toitainete hulga, millest parajasti 

piisab, et tagada organismi elu rahus, ei seisundis niisiis ilma tööta. Et selline vaatlusviis on 

täielik abstraktsioon, on täiesti päevselge. Toidunormid, mis ametlikult määrati võidetud 

Kesk-Euroopa elanikkonnale, ei ulatunud pärast sõda kuni 1948.a. mitte alati elu 

alalhoidmiseks arvestatud määrani, kusjuures tuleb veel arvestada, et saksa elanikkond ei 

lamanud rahulikult voodis, vaid osaliselt tegi rasket kehalist tööd. Inimene ei ole mitte 

soojusjõumasin, mida varustatakse kütteainega ja mille pealt võib siis arvestada energeetilist 

kasutegurit, vaid ta on kosmilis-maiste jõudude mänguareen. Iga katse projitseerida väliseid 

loodusseadusi mikrokosmos-inimesse juhib eksiteele, samuti nagu ka nende lineaarne 

jätkamine ruumi ja aja lõpmatusse. 

 Välja arvutatud rasvakogused ei pea olema toitumise jaoks tingimata vajalikud, aga 

iseäranis vajalik on organismi elujõu protsesside ergutamine rasvatoitumisega. 

 Rasv ei ole aine füüsilise keha ülesehitamiseks selles mõttes, nagu me õppisime seda 

tundma valgu juures. Ta on pigem elundite eluprotsesside põhialus. Me kanname endasse 

rasva, kui ladestust, peale selle aga ka kui soojusallikat. Elundite kogu tegevus peab ju 

inimesel toimuma püsivas soojuses, ja rasval on selle vajaliku seesmise soojuse tootmises 

suur tähtsus. On teda liiga vähe, siis muutub seesmine elutegevus loiuks, füüsis ebakindlaks 

ja kaotab elastsuse. Elukeha ei ole küllaldaselt tegevuses. 

 Rasvatoitumise jaoks on niisiis võimalikult vaja leida tasakaal vastuvõetud rasva hulga ja 

ärkvel tegevuse juures vabaneva soojuse vahel. See tasakaal on väga individuaalne, nagu 

meil suhetes rasvadega on üleüldse tegemist Mina-organisatsiooni tegevuse peegelpildiga 

elu alal. Rasvade kaudu saab niisiis teoks puhtvegetatiivne ülesehitustegevus. Liiga rikkalik 

rasvatoitumine seevastu tõrjub lagunemisega seotud hingelis-vaimseid impulsse loiu 

elutunde kasuks. Eriti kui rasvane toit kaasneb rohke magamisega, mispuhul hingelis-vaimne 

aktiivsus taganeb puhta ülesehituse kasuks, muutub ühekülgne rasva ülekaal püsivaks. Ta 

ladestub ja ilmub kõikjale kui ballast. 

 Kui valgutoitumise juures seisid organina esiplaanil kopsud, siis rasvatoitumise juures on 

selleks maks, kõigepealt sapitootmisega, mis koos soole trüpsiiniga töötleb rasva, aga ta on 

ka organ, mis äratab inimsubstantsi taas ellu, peale selle, kui see on sooles täielikult ära 

suretatud. Ta reageerib vahetult ebaõigele rasvatoitumisele, nagu ka vastupidi, haige maks ei 

suuda toime tulla rasvase toiduga. 

 Nagu valgu, nii on ka rasva puhul oluline, millistest allikatest me seda saame. Eriti sõltub 

sellest surnud rasva ebatervislik ladestumine, kas me sööme loomset rasva või taimerasva. 

Taimeõli on otseselt kosmilise päritoluga. Taim voogab suvel õite kaudu ära kosmosesse, ja 

nagu kosmose vastus sellele ilmub küpsevas seemnes õli. Loomsed rasvad seevastu on 

loomse organismi produkt ja seetõttu läbi imbunud nende erilise olemusega. Siiski ei kanna 

nad loomseid võõrmõjusid inimesele üle sellisel määral nagu valk. 

 On siiski iseloomulik, kuivõrd erinevad on rasvad juba oma välise ehituse ja 

väljanägemise poolest. Näiteks on äärmiselt õpetlik nende tiheduste võrdlus mõõdetuna 

sulamispunktil: 

 

veiserasv (tahke) .........................  sulamisp.  48°C 

lambarasv .................................    „  45°C 

võirasv ...................................    „  37°C 

searasv ...................................    „  35°C 

jäneserasv ................................    „ 28°C 

hanerasv ..................................    „  25°C 
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kalarääs ..................................    „   0°C 

maapähkli õli (hiina pähkel, arahhiis) ....  „  -3°C 

rapsiõli (õlikaalikas) ....................   „  -5°C 

oliivõli ..................................    „ -10°C 

pöögitõru õli .............................    „ -15°C 

mandliõli .................................    „ -15°C 

kreeka pähkli õli .........................   „ -18°C 

mooniõli (magunaõli) ......................   „ -18°C 

sarapuu pähkli õli ........................   „ -20°C 

linaõli ...................................    „ -25°C 

 

 Inimese rasv asetub hanerasva ja kalarasva vahele ja annab seega selge tõenduse teatud 

keskasetusest, mida tuleb mõista küllap nii, et elulised protsessid inimeses on enam taimse 

kui loomse iseloomuga. 

 Harjumuse ja moe tõttu eelistatakse võilaadse konsistentsiga tahkeid rasvu. Innukas 

tööstus kiirustas taimeõli „kõvastama“ ja tootma margariini. Margariinitööstuses kasutatakse 

toorainena eelkõige troopilisi taimeõlisid nagu palmituumaõli, kookospähkliõli (kestast 

vabastatud kookospähkli valgeid kuivatatud tükke nimetatakse „kopraks“), aga ka traani. 

 Keemik teab, et õlis on süsinikuahelad „küllastumata“ ja rasvas „küllastunud“. 

Struktuurvalemites väljendatakse seda topeltseostena süsinikuahela küllastumata õlide puhul 

ja ühekordsete seostena küllastunud rasvade puhul. Tehaste suurtes agregaatides 

kuumutatakse õli surve all vesiniku ja pihustatud nikli kui katalüsaatori juuresolekul, 

kusjuures järgneb küllastumata seoste liitumine ja õli muutub tahkeks. 

 Nii saadud tahke rasv on selle protsessi tõttu suurel määral denatureerunud. Sünteetilise 

võivärvi ja võiaroomi lisamine viib lõpule ülejäänu. 

 Niinimetatud sünteetilised rasvad, mida valmistatakse mineraalõlidest, on inimese 

toiduks kõlbmatud. Saksamaal töötavad juba mõned vabrikud, mis toodavad sellist 

sünteetilist rasva seebi tootmise lähteaineks. Peab soovima, et ei eksitaks, mõeldes, nagu 

oleksid sellised rasvad kehale kahjutud. Vaevalt küll, et nad imenduvad, ometi halvaksid nad 

pikemalt kasutusel olles soole elavat limaskesta. 

 

 

9. SÜSIVESIKUTOITUMINE 
 

 Süsivesik on taime aine. Taim on olevus, mis ulatub tähtedeni ja mida ehitatakse Päikese 

abiga kosmilistest kaugustest üles kui elu. 

 Inimene seevastu on vaimu ja hinge kandja. Ta ehitab oma keha üles omaenda elujõu 

protsesside abil. Selleks aga, et sünnitada teadvust, tuleb vaim-hingel seda keha uuesti 

lammutada. Päike loob väljas rohelise taime, seesmine Päike aga juhib sisse osalise surma ja 

tõstab inimese seega kõrgemale astmele seeläbi, et taimprotsess muudetakse vastupidiseks. 

Inimene on niiviisi maailmaprotsessis taime jätkamine, kusjuures vaim-hing hävitab selle, 

mis taim on üles ehitanud ja selle asemel lülitub sisse närvisüsteem. Inimene tõstab elu 

seeläbi teadlikuks. Valgus, mis taime väljaspool üles ehitab, töötab meie sisemuses 

närvisüsteemi ülesehitamisel (Rudolf Steiner). 

 Loomne toit sisaldab juba arenenud hingelisi jõude. Need peab inimene alles ära võitma. 

Loom on küll teinud ettevalmistustöid, aga loomset toitu süües ei saa inimene mitte täielikult 

omaenda eesmärke ellu rakendada. Loomne toit mõjub närvisüsteemile ja seega 

hingehoiakule spetsiifiliselt, nagu me juba varem selgitasime. 

 Taimtoit seevastu jätab närvisüsteemi välistest asjadest puutumata. Seetõttu on inimesel 

võimalik lasta oma närvidest ainult seda läbi voolata, mis on omane temale endale. 

Taimemaailmast pärit toidule võlgneb inimene tänu selle eest, et ta võib vaadata ülespoole 
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asjadevahelistele suurtele seostele, mis tõstavad ta üle eelarvamustest ja kirgedest. 

 Isiklikke huvisid soositakse lihasöömisega, üldiseid huvisid taimtoiduga. See läheb läbi 

generatsioonide pärivusvoolu, ja tihti ei saa seda enam ühes elus likvideerida, mis on 

esivanemate lihasöömise tõttu närvisüsteemi talletatud. Ained tegutsevad omapead, mistõttu 

sünnivad jõud, mille tagajärjeks võivad olla isegi närvihaigused, langetõbi ja hüsteerilised 

seisundid (Rudolf Steiner). 

 Taimtoitluse aluseks on sellised reaalsed seosed. Vaadates üle kogu toitumist seoses 

individuaalsusega ilmnevad aga ka oma piirid ja ohud. Kui me valgu- ja rasvatoitumise 

puhul pidime toonitama eelkõige selliste võimete pidurdumist, milliseid inimene tänapäeval 

peaks omama ja harjutama, kuid mida ta ei harjuta, siis taimtoidu juures peame viitama 

mõne inimese võimetusele seda õigesti seedida. 

 Seedimine on ju isiksuse võime ja ta seisneb selles, et toitained juhitakse 

mittemateriaalsesse, vaimsustatud olekusse, mis on siis virgutuseks edasistele protsessidele 

inimese seesmuses. Kui see protsess on häiritud seetõttu, et isiksusel ei jätku võimeid 

toiduainete vaimsustamiseks, mis on siis tagajärg? Aine jääb võõrkehaks ja tuleb välja heita. 

Nii tekivad ebaõigesti seeditud taimtoidu puhul puhitused. Organiseerimata õhk – õhk, mida 

organism ei ole võimeline siduma, kuna see ei ole läbi teinud vajalikke muundusi – ahistab 

seedimise kulgu. Siin mängivad nüüd uuesti erilist rolli neerud kui organid. Nad on seoses 

tolle seesmise valgusega, mis tärkab süsivesikute õigest töötlemisest, mis ehitab üles 

närvisüsteemi ja selles tegutseb. Neerud valitsevad õhuorganismi, nad imevad koos põiega 

kogu organismist õhku, gaasilist. On juba kirjeldatud, kuidas nad muutuvad seetõttu 

sissehingamise esmaseks põhjuseks. 

 Olukord, mis tekib seoses jõuetusega süsivesikuid õigesti seedida, võib viia ka kogu 

konstitutsiooni raskete häireteni. Ilmekaim näide selle kohta on suhkruhaigus. Siin on 

tegemist asjaoluga, et organism lagundab süsivesikud välimises seedimises küll suhkruni, 

sooleseinast läbiminekul ei vii neid aga „närbumiseni“, vaid juhib selle muutumatuna 

veresoontesse. Seal on see aga võõrkeha ja tuleb välja juhtida. 

 Nii õige kui taimetoiduline eluviis ka on, on igasugune fanatism sel alal kahjulik. See, 

mida taimtoit kõige enam soodustab, on  arusaamine tema vajalikkusest inimese terveks 

kehaliseks ja vaimseks arenguks, arusaamine, mis tuleneb inimese ja looduse aja- ja 

vaimukohasest tunnetusest. 

 Igaüks peab ise teadma, mida ta oma seedimisele lubada võib; sealjuures ei tohi 

langetada väärtushinnanguid isiksusjõudude kohta, kui need ei ole võimelised taimtoitu 

seedima. See asjaolu ei ütle midagi individuaalsuse tõelise väärtuse kohta, parimal juhul võib 

vaid viidata sellele, et Mina ei tunne haiglaslikult õiget huvi seedimisprotsesside vastu. 

Sellest tehakse hiljem vürtside juures, veel juttu. 

 Kui me siin tähendasime, et süsivesikud juhivad õhu-valguse-organismi kaudu 

närvisüsteemi väljakujundamist, siis on see käsitlusviis täiesti uus. Meile, inimestele, on ikka 

omane olnud käsitada oma organismi meie aja niinimetatud teaduslike resultaatide kohaselt 

kui materiaalset. Me asendame vaimseid seoseid meelsasti loodusseadustega, kusjuures 

alateadlikult hiilib sisse mõte, et inimese organism koosneb ainult füüsilisest kehast ja 

keemilistest ainetest ning nende vahelduvatest mõjudest üksteisele. Jälgitakse aineid kuni 

keemiliste elementideni ja kui see on ära tuntud, siis püütakse näidata, kuidas need ained 

tegutsevad, kuidas nad keemiliselt edasi võiksid toimida suures inimretordis. Aga juba taim 

annab oma eluprotsessides ainetele ja jõududele teisi suundi, ja teisi seoseid, kui need 

võiksid tekkida iseenesest. Inimene kui vaim-hinge kandja arendab neid suundi ja seoseid 

tänapäeval alles aimusena mõistetavatesse mõõtmetesse. 

 Tõsi küll, tänapäeval usutakse veel tihti, et ollakse midagi inimeste jaoks kasutoovat 

leidnud, nähes kuidas ained inimeses liituvad ja lagunevad nagu retordis. „Aga tuleb aeg, kus 

see, mida öeldi hinge ja valguse kohta, seisab ka sellel silmade ees, kes töötab 

laboratooriumis. Siis võib vaadelda ka keemilisel viisil ja endale öelda, et siin toimib kõige 

väiksemasse sisse kõige suurem“ (Rudolf Steiner). 



 

 

41 

 „Substantsiõpetuses“ kujutati põhjalikult süsivesikute – tärklise, suhkru, tselluloosi – 

kategooriaid. Neitsilik tärklis tekib valgusest, õhust ja veest niinimetatud assimilatsiooni 

teel. Selle all võime mõista vikerkaare värvidraama tihenemist, mis tuleneb loomingu 

ürgpildist endast. Arvutuid vormi ja kvaliteedi erinevusi ilmneb ida, lääne ja keskosa 

taimede tärklises. 

 Maastiku, taimede ja tärkliseterade väikeste vormielementide kujundusprintsiibid idas, 

läänes ja keskosas on selgelt ühekülgsed ja näitavad seega ka ida ja lääne ohte, nimelt läänes 

kinni olemist aines ja idas enda kaotamist vormitusse. 

 Nisu, rukki ja odra tärkliseterad osutavad vormis ja suuruses harmoonilisteks, kartuli ja 

riisi vahel. Euroopa teraviljasortide tärkliseterad on peaaegu väikese Päikese kujulised, 

kontsentriliste kihtidena ümber oma keskpunkti. Tõepoolest, euroopa põlluviljad on meile 

toiduks kõige sobivamad. Kartuli omadustest tuleb veel hiljem juttu. 

 Tihenenud ja kõvaks muutunud süsivesikut, tselluloosi, leiame kõikide taimede toestikus 

meie juurviljatoidus, aga ka meie teraviljade kesta koostisosadena, näiteks täisteraleiba 

süües. Toestikuainet, mida toitumisteaduses iseloomustatakse küll kui inimese toitumise 

jaoks väärtusetut, ei tohiks alahinnata. Ballastainete väärtust on küll osaliselt tunnustatud, 

seda aga kaalutlustest, mis tselluloosi väärtust piisavalt ei tunnusta. Taime toestus- ja 

kestkoostisosi iseloomustatakse kui mitteseeditavaid, aga neid sallitakse, kuna mõeldakse, et 

ballastained soodustavad soolte tegevust ja seega ka väljaheitmist. 

 Arvestades seda, et väljaheitmine ei tähenda mitte ainult kasutut eemaldamist – nagu 

öeldi juba varem – neil ballastainetel on ka toiteväärtus, nagu hiljem soolade ja vitamiinide 

peatükis lähemalt seletatakse. Igal juhul aga treenib mina oma jõude tihedate 

toestussubstantside kallal. 

 

 
 

Joonis 19. 

Erinevate maastike kujundusjõud. 

 

 Taime aine peeneneb õite suunas suhkruks. Õite nektarist korjavad mesilased mett ja 

magusatest viljadest saame suhkrut puuviljasuhkruna. Aga teatud taimed ladestavad suhkrut 

ka juurtesse ja vartesse – nagu suhkruroog ja suhkrupeet. Suhkruliikide omadustest ja nende 

väärtusest toitumises on põhjalikult räägitud „Substantsiõpetuses“. Püüame siin meenutada 

tähtsaimat sellest. 

 Mee tarvitamist toiduna mainitakse vanimates pärimustes. Ta on selline suhkru vorm, 

mida tundis juba kõige varasem inimkond. 

 Siis tuli täiendus Aleksandri sõjakäikudega. Aleksander Suur läks oma sõjaväega läbi 
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Pärsia Indiasse ja siin leidsid kreeklased „ühe pilliroo, mis annab mett ilma mesilaste 

tegevuseta“. See oli suhkruroog, mis oli Indias tol ajal juba kultuurtaim. Nüüd levis 

suhkruroog Pärsia kaudu Egiptusesse ja sai hoobilt tuntuks tolleaegsele tsiviliseeritud 

maailmale. Araablased leiutasid kunsti, kuidas suhkruroo mahlast saada kristalliseeritud 

suhkrut ja neil oli juba kaheksandal sajandil kõrgelt arenenud suhkrutööstus. Nad kogusid 

keemisel aurustunud kuuma kristallipudru palmilehtedest torbikutesse ja nii tekkis suhkrupea 

algvorm. 

 Karl Suur soodustas kaubandust oriendi maitseainetega, mille hulka kuulus ka suhkur. 

Ka ristisõjad aitasid kaasa suhkrutarbimise levikule Euroopas. Christoph Kolumbus viis 

suhkruroo Ameerikasse ja sealt saavad alguse laialdased suhkruroo istandused Kuubas ehk 

San Domingos, kus tänapäeval on umbes 80% harimiskõlblikust maast suhkruroo all. 

 Siiski oli keskajal suhkur rohkem nautimisaine. Alles Friedrich Suur, Maria Theresia ja 

Josef II, uusaja „valgustatud despoodid“, nimetasid suhkru toiduaineks ja kergendasid 

tollisoodustuste ja maksuabinõudega selle sissevedu. Suhkrutööstus lõi ootamatult õitsele 

seetõttu, et sisseveetav pruun roosuhkur töödeldi rafineerimisel kristallsuhkruks. 

 „Nii asus üks kunsttoode oma edasisele arenguteele“, nii täheldatakse ühes tolle aja 

kroonikas. 1800. aasta paiku leidis saksa teadlane F. A. Achard kasutamiskõlblikku suhkrut 

peedis. Möödus aga veel 20 aastat, kuni õnnestus kasvatada suhkrupeeti, millest tööstuslik 

suhkrutootmine end ära tasus. Vaatamata saksa keemikute ja inseneride kogu 

teravmeelsusele ei oleks suhkrutööstus seda teed läinud, nagu ta läks, kui olukord maailmas 

ei oleks selleks sundinud. 

 Napoleon andis nimelt korralduse kontinentaalembargoks (kaupade sisse- ja väljaveo 

keeld) ja seega katkes roosuhkru sissevedu Euroopasse. Sellise surve all kahekordistati 

pingutusi, et toota roosuhkruga samaväärset produkti peedist. Napoleon ise aitas elavalt 

kaasa areneva peedisuhkrutööstuse edusammudele ja 1811.a. töötas juba palju vabrikuid, mis 

tootsid peedisuhkrut. Napoleoni toetuse tõttu pani noor tööstus end sellega maksma, et ta oli 

roosuhkru primitiivsest tootmistehnoloogiast kaugelt võimekam. Vaevalt on ka tänapäeval 

veel mõni teine tööstusharu nii loogiliselt kõikide üksikasjadeni läbi mõeldud ja 

ratsionaliseeritud kui peedisuhkru tootmine. 

 Eelpool toodud ajalooline ülevaade annab meile viiteid erinevate suhkruliikide 

toidukvaliteedist. Me näeme, et me oleme ajaloo jooksul laskunud õitest läbi varte alla kuni 

juurteni. 

 

õied ..................  mesi .............. patriarhid 

varred ...............  roosuhkur ...... Aleksander Suur 

juured ...............  peedisuhkur ... Napoleon 

 

 Õied, varred ja juured on taime kolm osa, mis nii oma kujult, ainelt kui ka funktsioonilt 

selgesti üksteisest erinevad. Nad kuuluvad kokku kui ühe organismi kolm osa, aga igaüks 

neist on oma olemuselt ühetähendusliku mõjusuuna ilmingu kandja. Õite kaudu on taim 

seotud ümbrusega – juurte läbi maaga. Varres-lehes kohtuvad harmoonilises tasakaalus 

taevas ja maa. 

 Nii nagu mesi on vahetult kosmilise põimumise produkt, nii oli elu patriarhaalsel ajastul, 

nagu juba kujutati, läbistatud jumaliku maailma impulssidest, mis haardusid vahetult inimese 

tahteellu; enda tahe ja enda mõtlemine ei olnud veel arenenud. Isiksuse jõud oli veel nõrk. 

 Roosuhkru ajajärku langeb Kesk-Euroopa püsivaks muutumine. Linnade rajamine ja 

pingutused sotsiaalse korra loomise eest tihedates inimasustustes nagu ka elu sügav 

läbipõimumine religioossete impulssidega näitavad, kuidas sünnivad otsused hinge 

jõududest. 

 Ja nii nagu peet juurdub maariiki, nii on meie aja mõtlemine seotud maa asjadega. Meie 

mõtlemine on juurepärane ja maailma asju korraldatakse tänapäeval intellekti abil – niivõrd 

kui uue aja koidupuna ei paista veel meie päevadesse. 
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 Kui mesi ei nõua oma tootmiseks üleüldse mingeid tehnilisi abinõusid, ja roosuhkru 

tootmine keskajal oli veel loodusepärane – mõeldagu ainult palmilehtedest torbikute kui 

valuvormide peale – siis peedisuhkru tootmine on rafineerituima tehnika asi. 

 Nii võib märgata, kuidas ajaloo käigus areneva inimkonna teadvust saadavad muudatused 

toitumises, nagu me seda alguses juba põhjalikult selgitasime. Suhkru näide on vaid üks 

paljudest, ja meie toitumise uurimisel leitakse ikka ja jälle kinnitust sellele seaduspärasusele. 

 Vaadates asja sellel taustal, nihkub suhkru ajalugu erilisse valgusesse. Mesi, roosuhkur ja 

peedisuhkur, nii-öelda kolmeselt liigendunud taime esindajad, saadavad inimesi inimkonna 

arengu ürgaegadest kuni tänapäevani. 

 Aga nii nagu kolmese taime kujutlus lülitub inimkonna ajalukku, nii on see ka 

individuaalses inimorganismis. Vaadeldes morfoloogilisi ja füsioloogilisi suhteid inimese 

kehas on mõistetav, kuidas needsamad kujundavad jõud, mis ehitavad üles taime juurt, 

tegutsevad meele-närviorganisatsioonis. Õiesarnaseid jõude seevastu leitakse tegevuses 

ainevahetus-tahtepoolusel. Ja keskel, pea ja kehaliikmete vahel, hingamise ja vereringe 

rütmilises süsteemis, hingelises valdkonnas, tegutsevad lehe ja varre regiooni kujundusjõud. 

 Rudolf Steineri grandioossemate avastuste hulka kuulub hingetegevuse – mõtlemise, 

tunde ja tahte – füsioloogiliste aluste väljatoomine kolmeselt liigendunud keha loomuses: 

Mõtlemine meele-närvisüsteemis, tunne rütmilises süsteemis ja tahe ainevahetus-jäsemete 

süsteemis. Segadus tänapäeva füsioloogias tekib ja ainult seetõttu, et hinge vaadeldakse 

ainult kui närvisüsteemi tegevuse tuletist. Hingelis-vaimsete funktsioonide kandja on aga 

kogu inimene. Nagu me maailma asju tahtetegevuses oma kätega haarame, nii mõistame 

neid oma arusaava mõtlemisega ja nii tunneme neid nii-öelda kompivalt oma hingamisega. 

Oma tundeelu võime me otse välja lugeda hingamise käigust ja sellega tihedalt seotud vere 

pulseerimisest. Kuidas küll paneb suur rõõm ja vaimustus hingamise ja pulsi rahutult 

pekslema ja kuidas raugevad nad hirmus või suures mures! 

 Kui nüüd oleme toonud seosed kolmese inimese ja kolmese taime vahel, siis ei ole need 

sugulused toitumise seisukohast sugugi tähenduseta. Mesi, roosuhkur ja peedisuhkur 

mõjuvad seetõttu stimuleerivalt keha vastavatele süsteemidele: ainevahetusele, rütmilisele 

süsteemile ja meele-närvisüsteemile kui hingetegevuse füsioloogilistele alustele. 

 Sealjuures peame me veel arvestama, et suhkur on juba elavast taimevoolust 

iseseisvunud ja on ladestunud õies, lehes-varres ja juures. Ta on seeläbi taimeolevusest juba 

veidi eemaldunud ja lähenenud mineraalsele. Eriti siis, kui ta valge rafineeritud 

kristallsuhkruna tuleb suhkruvabrikutest, on meil tegemist juba täiesti elutu, soola 

kategooriale läheneva taimse produktiga. Igale suhkrule on seega rohkem või vähem juurde 

lisatud toidukomponenti, mis on suguluses soolalaadsega. 

 Selles mõttes on suhkur toiduaine, mis annab hingele sisemise kindluse, läbistab teda 

teatud liiki süütu egoismiga. Suhkur tõstab isiksuslikkust. Selles suhtes on huvitav uurida 

suhkru tarbimist erinevate rahvaste juures: suhkru tarvitamine kilogrammides elaniku kohta 

(Ullmanni „Tehn. keemia entsüklopeedia“ järgi): 

 

     aastal 1903 aastal 1914 

Inglismaal ............  46,4   40,8 

Ameerikas .............  32,0   33,6 

Šveitsis ..............  20,7   34,0 

Prantsusmaal ..........  20,1   17,7 

Saksamaal .............  19,5   34,1 

Austrias ..............  10,6   17,0 

Venemaal ..............   6,7   13,3 

 

 Nagu suhkur saadab inimkonna arengus teadvuse arengut, isiksusjõudude kasvamist, nii 

näitab ka horisontaalne jagunemine, inimkonna geograafia, teadvuse seisundile vastavat 

tarbimist. Tugevamat isiksuspürgimust arendav intellektuaalne lääs tarvitab mitu korda 
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rohkem suhkrut kui selle sajandi alguses veel põhiliselt patriarhaalne ida. 

 Tänapäevases toitumises mängib rolli veel rida erinevaid suhkruliike. Uuendusaldis 

kauplustes pakutakse pruuni toorsuhkru kõiki liike. Need ei ole rafineerimise puhastust läbi 

teinud ja ei ole seega veel nii täielikult kaotanud oma taimepärasust kui valge kristallsuhkur. 

Pruun toorsuhkur võib olla kõige erinevama päritoluga: roosuhkur, peedisuhkur või 

areekasuhkur (areekapalmi mahlast). Ka vahtravõsude mahlast vahtrasuhkur (maplesugar) 

on armastatud peensuhkur piimatoitude juurde. 

 „Tärklisesuhkrut“, nn. glükoosi ehk viinamarjasuhkrut, toodetakse lammutades tärklist 

väävelhappe juuresolekult. Ta on seega väga ulatuslikult denatureeritud produkt, mida võib 

maitstes ilma pikemata ära tunda. Teda kasutatakse seetõttu ka ainult kondiitritoodete 

valmistamiseks. 

 

 

10. SOOLATOITUMINE 
 

 „Sool on üks hea asi“, nii alustab Goethe kaasaegne Friedrich Christian Oetinger, oma 

kirjutist soola saladusest. „See on õilsaim ja suurepäraseim olevus, suurim ja kõrgeim 

Jumala heategu kogu loodusriigis, mateeria ja subjekt, milletaolist teist ei ole, ring ja 

saladus, mida ei ole selgeks õpitud ja ei saa ka selgeks õppida.“ 

 Alkeemikutel ja ka veel Oetingenil oli olemas teadmine soola tekkimisest selle 

väljendusena, mis kujundava jõuna põimub läbi universumi ja mis on kujundanud maailma 

ja inimese keha. Nad teadsid, et soola jõud tegutses koos loominguliselt maailma loova 

tarkusega, enne kui maa oli muutunud kõvaks. Aga kui sool aineks tihenes, muutus ta 

„rumalaks“. Ent kui me teda toitumises enesesse võtame ja seedime, muutub ta uuesti 

targaks, s.t. ta annab meile aluse, millest võiksime arendada tarkust. 

 Kui me paneme soolakristalli vette, siis võime jälgida, kuidas kristalli pindadest 

vabanevad läbipaistvad, muutlikud vormid ja ühinevad vähehaaval lahustiga. Sool on 

kaotanud oma välise vormi, aga temas on midagi üles ärganud, mis varem magas. Ta on 

muutunud keemiliselt aktiivseks. Ta muudab rakusisest rõhku, mis allub gaasiseadustele. 

Mis sellest kaugemale ulatub kuni loova tarkuseni, seda ei saa me enam väliste teaduslike 

meetoditega jälgida. Parimal juhul võib tugevate lahjenduste (potentsid) uurimine anda meile 

aimduse soola vaimsustumisprotsessidst. 

 Alkeemikud teadsid teisigi soola seoseid vaimsega, ja kui nad temast kui kolmekordsest 

rääkisid, kujutasid nad seda oma piltlikus kõnes umbes selliselt: „Kui me toiduga 

soolaprotsessi vastu võtame, siis annab sool ainevahetuses ära oma väävlipärase tulevaimu. 

Ringeldes suunab sool oma merkuriaalse vaimu vere liikumisse. Vabaks saab soola tarkus 

aga peas;“ 

 Toitumise ajaloo peatükis nägime, et kolmas ja viimane aste on toitumine mineraalriigist, 

mida me nimetasime toitumise uusajaks ja mis läheb ühes suunas isiksusjõudude arenguga, 

mis on võimelised mineraali seedima, teda kolm astet ülespoole inimsubstantsiks tõstma. Me 

seisame toitumisuusaja alguses ja kui öelda, et me saame tulevikus ikka enam võimeliseks 

seedima mineraalset, siis ei tohi seda mõista mitte nii, et me ikka enam ja enam mineraalset 

ainet sööme, vaid pigem nii, et meie toiduvalmistamiseprotsessid kujunevad ikka enam soola 

tarkuse mõttes. Selle mõistmist süvendavad veel mõned kirjeldused selles raamatus. 

 Aga ka ainelised soolad on inimeste jaoks erakordselt tähtsad toitained. Me ei maitsesta 

oma toite soolaga mitte ainult selleks, et neid maitsvaks teha, vaid et me saaksime üleüldse 

mõelda. Kui keegi on nii haige, et ta kogu soolapärase ladestab juba maos või sooles ega 

suuda seda seedida, muutub ta nõrgamõistuslikuks, rumalaks (Rudolf Steiner). 

 Kuidas tuleks endale ette kujutada soola teed ajuni? Kuidas juhib taim oma soolad 

õitsemise käigus universumisse? Mis saab taime suhkrust? See haihtub, see hoovab ära õite 

värvides, pihustub vesiniku lendumises kõigepealt atmosfääri soojusmantlisse 

(„Substantsiõpetus“). Nii võime ka tugevate lahjenduste, potentside (toimimisvõime), 
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uurimisel leida pidepunkte oletusele, et sool saavutab materiaalsena pideva kadumise tõttu 

lõpuks soojusolukorra. 

 Vaatleme soola: ta lahustub juba keelel. Ta teeb kaasa seedimise maos ja sooles. 

Lahustub peenemaks ja peenemaks, astendub teatud määral ja närbub lõpuks läbi sooleseina 

vaimsesse olekusse. Et seal seisavad esiplaanil soojusolekud, seda näitab nn. soolapalavik. 

See on vaimne soojus kui kujundav jõud, mis voolab südame kaudu ajuni ja esijoones 

eesajuni. Keelevaim on tark ja väljendab suurepäraselt olulist: me nimetame toitu, mis on 

hästi soolane ja vürtsitatud – mitte enam ega vähem kui „herzhaft“. (das Herz – süda s. k.; 

eesti keeles võiks olla veel „tahe“ – soolane, mis läheb kokku ka soola tulisusega, 

tahtelisusega. tõlk. märkus) 

 Kas on ka kord piisavalt väärtustatud nähtust, et sool ise ei ole üldse maitsev, seevastu 

teeb kõik muu maitsvaks? C. Remer juhib tähelepanu toredale mõttele, et me märkame soola 

olemasolu toidus ainult „tugevamalt õitsvamate, paremini kokkukõlavate aroomide“ tõttu. 

 Sool on isetu nagu valgus, mida ennast ei nähta, mis aga kõik muu nähtavaks teeb. 

Tunnetust otsivate mõtete isetuse, mis midagi ei taha enda jaoks, vaid valgustavad 

korrastavalt inimese sisemaailma, võib rahulikult asetada soola isetu tarkuse kõrvale. Nii 

palju head kui soola kohta ka öelda võib ja kui tähtis ta ka on meie toitumises, ei saa siiski 

jätta silmas pidamata järgnevat: 

 Ülemäärane soolatarbimine on kahjulik, iseäranis seal, kus ei piisa isiksusjõududest, et 

söödud soola õigesti seedida; ta takerdub siis parasiitlikes soojuskolletes. Nagu seedimata 

taim tekitab puhitusi, niisamuti tekitab halvasti seeditud sool põletikukoldeid, mis ei ole 

võimelised liituma soojusorganismiga. Tõelises toitumisteaduses ei ole mingeid dogmasid, 

on ainult mõistmine. Igaüks peab lahendama probleemi, mida ta võib oma Minale usaldada. 

 Me saame oma soolad kõikidest loodusriikidest, eeskätt aga otse mineraalriigist. 

Keedusool, mis koosneb peamiselt naatriumkloriidist, sisaldab vähesel määral jälgi 

lubjasooladest, kaaliumisooladest, magneesiumsooladest. Põhiosa toitumisel nii vajalikest 

lubjasooladest saame veega. Seepärast on vajalik tähele panna, et vee lubjasisaldust ei 

kaotataks keetmisega. Sellest räägitakse hiljem veel põhjalikult. 

 Kaaliumisooli omastame peamiselt taimtoiduga. Taimekõdu sisaldab kuni 70% 

kaaliumisooli. Olgugi et taimne kaalium on keemiliselt identne mineraalsega, ei ole ta 

kvalitatiivselt kindlasti mitte täiesti identne mineraalsega. Ta on taimsele astmele veelgi 

lähemal. 

 Loomse organismi sool on aga naatriumisool. Ta on seal kõikides organites, kõikides 

koevedelikes, eriti veres. Nii sööme loomse toiduga, eriti lihatoiduga, märkimisväärsel 

hulgal naatriumkloriidi, mis on lähedane loomsele astmele. 

 Lõpuks magneesiumsool, mis mängib tähtsat rolli inimese füsioloogilistes protsessides. 

Ehkki ta esineb aktiivselt ka taime elus, nagu klorofülli sünteesimisel või seemne idanemisel, 

siis inimese juures on ta põimunud kogu selle ehitusplaani, eriti inimlikku aktiivsusesse. 

Imik tarbib emapiimaga küllaltki suure hulga seda soola. 

 Kui kõik soolad ja ka kõik soolalaadne toidavad mõtlemist, – nagu alguses kujutati – 

ergutavad soojusvooluga läbi südame iseäranis eesaju, annavad need neli soola nende kaudu 

stimuleeritud üldisele aktiivsusele igaüks eraldi erilise värvingu. Seda õnnestub ära tunda, 

kui uurida nende tegelikku tegutsemist loodusriikides ja ka inimese organismi füsioloogilisel 

alal. 

 Kaltsiumi kujutati „Substantsiõpetuses“ füüsilise ruumi esindajana. Lubi on oluline aine 

maa keha ülesehituses, oma stabiilsusega kindlustab ta maise oleluse staatikat. Nii näeme 

teda ka kõikjal inimeses pürgimas konsolideerumise poole. Siin saab ta kõikjal tugikoe 

aluseks, veri hüübib tema abiga, valk tiheneb ja kõikjal, kus elavast tahab välja kujuneda 

tardumus, mõjuvad lubjaprotsessid. Need viivad lõpuks skeleti kujunemiseni. 

 Kaaliumi mõistmiseks peame uurima taimeriiki. Siin leiame teda eriti palju viljadesse 

ladestununa. Tema kalduvus soodustada kolloidset olekut, soodustada pealispinna 

kujunemist, viitab seostele kõikide vegetatiivsete protsessidega. Kaaliumile on omane 
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hüübiv element, kesta kujundav jõud selle aktiivsuse jaoks, mis tahab toimida seespool kesta 

(„Substantsiõpetus“). Nii näeme inimese organismis kõikjal, kus mahlade voolust kujunevad 

välja organid, toimimas kaaliumprotsesse. Nende organite eluvõime on iseloomulik 

kaaliumprotsessidele. Nii on näiteks maks kaaliumirikkaim organ ja ainevahetuse elavaim 

keskus. Ta on keskne organ kõige jaoks, mis toimub mahlade voolus, keemilistes 

reaktsioonides. „Kaltsiumis inimene tardub, kaaliumis aga piilume, kuidas vedelikuinimene 

tihendab mahlu organstruktuurideks.“ (G. Suchantke) 

 Naatriumisool – kuigi kaaliumiga keemiliselt väga lähedalt suguluses – toetab 

bioloogilisest vaatekohast siiski täiesti erinevat mõjusuunda. Ta on loomne sool. Ja kui me 

kaltsiumi näeme mahlu pidevalt tahkesse olekusse suunamas, ei moodusta naatrium 

organismis kunagi ladestumisi. Ta on tegev ainuüksi mahlades ja suurendab elusolendite 

erutatavust. Naatrumisoolade poolt stimuleeritakse lihaseid, närvisüsteemi ja 

soojätkamistegevust – instinktielu ja liikuvust – lühidalt kõike, mis moodustab loomse 

organismi olemuse. Inimese organismis on seetõttu ka hingelisi tegevusvorme, millel on 

seoseid naatriumisoolaga. Iseäranis neerud ja nende kaudu ajendatud hingamise ja eritamise 

protsessid kui hingeelu füsioloogiline põhialus ilmutavad seost keedusoolaga. Kopsud oma 

ülesehituses soosivad siin käsitletud mineraalainetest naatriumisoola, mis viimastel 

aastakümnetel sai aktuaalseks seeläbi, et talle omistati eriline roll kopsuhaiguste tekkimises. 

Gersoni tuberkuloosidieet eemaldab seetõttu patsiendi toidust naatriumi. Samuti määratakse 

keedusoolavaene dieet põletikulist laadi neeruhäirete puhul. 

 Kaltsium kindlustab füüsilist keha, kaalium on kaasosaline organite ülesehituses ja nende 

elutegevuses, naatrium aga aitab õhuorganismil toimida erutuvusega elutegevusele 

ergutavalt (Suchantke). 

 Magneesium on aga täiesti eriline sool. Prantsuse klinitsisti Delbet' tööd näitavad väga 

huvitavaid asjaolusid, mis viivad meid selle aine sügavale mõjualale. Erinevate organite 

magneesiumisisalduse süstemaatiline uurimine näitab, et neid võib jaotada tegutsevateks ja 

tegevusetuteks, vastavalt nende suuremale või väiksemale magneesiumisisaldusele. Iseäranis 

õpetlik on magneesiumi ja kaltsiumi suhe üksikutes organites. Võrdleme näiteks ühte 

passiivset organit nagu luu lihase kui aktiivse organi esindajaga, siis avastatakse järgmine 

suhe: 

  

 luu:  1  osa magneesiumi 80-le osale kaltsiumile 

 lihas:  2      „      1-le  „ 

 

 Organi aktiivsuse tase näib niisiis olevat kindlaks määratud magneesiumi suhtega 

kaltsiumisse. Nihkub esiplaanile esimene, siis on organ pehme ja tegevam, ta teenib arengut. 

Magneesiumi oleme me tundma õppinud juba taimes. See areng on aktiivne, kui kevadel 

seemned idanevad ja võrse võrse järel saab nähtavaks taime ürgkuju. See kõik on ajendatud 

magneesiumiprotsessi poolt („Substantsiõpetus“). 

 Niisamuti näeme ka inimese organismis tegeva arengu dünaamikat ajendatuna 

magneesiumiprotsesside poolt. Eriti mõjuvalt tuleb see ilmsiks, kui seda toimet jälgitakse 

murdeea aastatel. Inimese areng kulgeb seitsme aasta rütmis: Kuni seitsmenda eluaastani on 

laps tegevuses oma füüsilise keha ülesehituse ja väljaarendamisega vastavalt oma 

individuaalsetele eluseadustele. Kujunevad välja organid ja luustik, ja see protsess lõpeb 

magneesiumi abil kõvastatud jäävhammaste ilmumisega. See on kõige viimane ja kõige 

kõvem osis, mida toodab lapse keha. Samal ajal me aga näeme, kuidas samal silmapilgul 

saavad vabaks jõud, mis siiani olid seotud organtegevusega ja mis nüüd astuvad esile kui 

mõtlemis- ja mäletamisvõime. Laps saab kooliküpseks. 

 See magneesiumist kantud protsess seitsmeaastase kooliküpse lapse juures on tegeva 

arengu müsteerium. Lapsi enne kooliküpset vanust mäluainega koormata või hoopiski kooli 

saata on jäme hoolimatus selle müsteeriumi vastu, mis tasub lapsele kätte haigustena 

hilisemas vanuses, kuna jõude, mis olid veel vajalikud organite ülesehituseks, võeti 
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enneaegselt ära mõtlemis- ja mälukoormuse jaoks. 

 Elu järgmine lõik, milles laps õpib kirjutama ja lugema, teenib hinge võimete arengut. 

Lapses arenevad aukartus ja armastus, ta otsib inimesi, kes oleksid talle eeskujuks, ta heidab 

pilgu mütoloogiasse, eelaja kangelastele, ajaloo suurtele kujudele. Kes lapsena ei arenda 

aukartuse jõude, ei ole vanaduses võimeline õnnistama (Rudolf Steiner). See protsess lõpeb 

suguküpsusega. Ja uuesti astub esiplaanile magneesiumiprotsess haarates kaasa 

sugunäärmeid, ja harknääre (kasvunääre), üks magneesiumirikkamaid organeid, taandub. 

Mis aga kerkib selle asemele? 

 Näeme, kuidas sellele järgnevas elulõigus hakkab aktiivseks muutunud keha 

tegutsemisest läbi särama teorõõmus huvi. Noor inimene otsib eesmärke, tema 

individuaalsus püüdleb loovate tegude järele. Uuesti seisab selle tegeva arengu tagaplaanil 

magneesiumiprotsess. Kahekümneüheselt ilmub isiksus, Mina, täielikult nähtavale. Noor 

inimene saab täisealiseks. 

 On huvitav jälgida, kuidas kogu seda rütmilist arengut saadavad ümberpaigutused 

soojusorganisatsioonis. See ei olegi üllatav. Oleme ju õppinud tundma tuld kui arengu 

elementi („Substantsiõpetus“). Nii näeme, kuidas magneesium teenib inimese Mina, et 

soojusprotsesside abiga kindlustada kehas kasvu, hinges armastust ja vaimus kiirgama 

hakkavat teadvust (Suchantke). 

 Käsitletud soolade nelisus näitab ühendust, milles peegelduvad maailma ja inimese 

seaduspärasused. Seda selgitab kujutatud seoste kõrvutamine: 

 

kaltsiumisool    mineraal  maa   füüsiline keha 

kaaliumisool    taim   vesi   elukeha 

naatriumisool    loom   õhk   hing 

magneesiumisool   inimene tuli   Mina 

 

 Meenutagem seda, mida „Substantsiõpetuses“ ja ka juba selles raamatus on räägitud 

aristotellike elementide laiaulatuslikust loomusest. Nad hõlmavad nelja maailmajõudu, mis 

ilmnevad kõikidel astmetel: loodusriikides, organisüsteemides, mis üksteisesse haardudes 

juhatavad teed täisväärtusliku ja terve valgu kujundamisele, ja lõpuks isegi valgu neljas 

elemendis – süsinikus, hapnikus, lämmastikus ja vesinikus. Ka neli vitamiini, A, B, C ja D 

jõuvoolud, mis on veel aineliselt fikseerumata ja tulevad neist neljast maailmasuunast. 

Nelisus on toitumises üleüldse mõõduandev; me ühendame oma toidus nelja liiki aineid: 

valku, rasva, süsivesikuid, soolasid. Füüsiline keha kui tervik tekib kõigepealt valgust; elu 

tegutseb rasvades; hinge, teadvusprotsesside, niisiis kõige selle, mis ületab taime piire, 

tegutsemisväli on süsivesikutes, ja Minal – soolades. Ja nendega on jällegi seoses neli 

organisüsteemi: kopsusüsteem, maksasüsteem, neerusüsteem, südamesüsteem. Neid asju 

tuleb tunnustada vaid kui suundi, peab vaatama jõuvälju ja tahtma jälgida toiduainete 

jõudusid, mitte ainult füüsiliste ainete kulgu. Sellega et me füüsilist toitu peenendame ja 

seedime, vabastame neist jõude, mis on seoses erinevate organvaldkondadega. Kõigepealt on 

ju nii, et kogu maine toitumisvool muundatakse jõududeks, mis toidavad närvisüsteemi ja 

aju, ja seal tegutsevadki need neli toitainet grupeerituna: valk ja rasvad rohkem tagaajus, 

süsivesikud keskajus ja soolad eesajus. Sealt alles lähevad mõjud ülejäänud organismi. 

Tuleviku tervishoiu jaoks on väga tähtis neid seoseid läbi näha, et otsustada mõningate 

tervise ja haiguse küsimuste üle hoopis teisiti. 

 Me püüdsime siin näidata, et kõige loodu aluseks on salapärane ehitusplaan. Sellega et 

inimene on oma seedimisega ka ise looja selles ürgloomingus, peab ta tänapäeval vähehaaval 

tunnetama hakkama, milliste maailmasuundadega on ta end vastandanud. On ka juba aeg! 

 Sellega seoses võiks viidata ühele asjaolule. Võidakse ekslikult mõelda, et ollakse see, 

mida süüakse. See oleks vale arusaamine sellest, mida siin püüti mõistetavamaks teha. 

Toitumisküsimustes on alati primaarne isiksuse jõud, Mina, ja kuidas see end keha 

protsessidesse sisse töötab, kas valitseb neid või laseb neil ennast valitseda. Niisiis ei ole 
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isegi väga hoolikalt välja nuputatud dieedi kaudu kuidagi võimalik „ennast taevariiki sisse 

süüa“, vaid vaimne areng on eeldus ja toitumine võib seda ainult abistavalt toetada. 

 

 

11. KOLMESELT LIIGENDATUD TAIM KUI TOIDUAINE 
 

 Taim areneb kahele poole. Tema kasvuallikas asub keskel assimilatsioonis. Valguse ja 

pimeduse polaarsusest kaardub vikerkaar ning kosmose ja Maa polaarsusest, valgusest, õhust 

ja veest kujuneb rohelises lehes tärklis. Tärklise kujunemise ürgfenomen selgus mulle – kui 

tohib natuke isiklikuks minna – ühel reisil Austraaliasse, kui laev läbi mussooni sõitis. See 

tormitses selges päikesepaistes ja varsti oli laev ümbritsetud sätendavast vahust, millest läbi 

paistis Päike. Kogu ümbrus muutus värvikausiks. Olgugi et nähtus õigupoolest kuulub 

igapäevaste hulka, sest vikerkaar kui fenomen kose või purskkaevu juures on samuti valguse, 

õhu ja vee koosmõju tulemus, oli elamus kaugel ookeanil oma haaravas ilus siiski nii 

võimas, et vastuvõtlikus hinges sõlmus sellest äratundmine: valgus, õhk ja vesi 

põhjustavadki vikerkaare. Valgus, õhk (süsihappegaas) ja vesi on aga ka tärklise koostisosad. 

See, et tärklise kujunemisel on tegemist raske õhuga (süsihappegaas), põhjustab taime 

eluprotsessidega ühenduses seda, et assimilatsioon ei jää ainult värvidraamaks, vaid tiheneb 

materiaalseks tärkliseks. Tärklise kujunemise valem, mis esitatakse taimefüsioloogias: 

 

 6CO2 + 5H2O = C6H10O5 (tärklis) + 6O2 

 

on keemikute jaoks üsna huvitav, aga sündmusest ei anna ta sealjuures kuigi tõelist pilti. Kui 

ükskord mõistetakse, et tärklise neitsilik substants on tihenenud vikerkaar, siis muutub taim 

lähedaseks, hing tunneb ennast temast puudutatuna ja tema juurde kuuluvana. 

 Tärklise aine, mis kujundatakse päikesevalguse abil rohelises lehes, allub taime kasvu 

edasises käigus paljudele muundustele. Päikese soojus ja ümbruse arengujõud arendavad 

lehe õieks ja õilistavad tärklise suhkruks. Suhkur ja tärklis on suguluses. Keemik nimetab 

mõlemaid süsivesikuks, ent ometi on suhkur lõhustunum, rafineeritum süsivesik kui tärklis. 

Keemik ütleb, et tärklis olevat polümeerne suhkur, sellega ei ole aga väljendatud midagi 

muud, kui et tärklis ja suhkur kuuluvad samasse keemiliste ainete kategooriasse, kus tärklis 

on seotumas ja suhkur lõhustunumas staadiumis. 

 Õitest alates läbib taime ainelisus suuri muundumisi. Õite ainelisus muutub järjest 

kergemaks ja peenemaks. Suhkur läheb üle värvaineks (glükosiidid), kujunevad lõhnaained 

ja taim voogab ära, kiirgab, haihtub maailmaruumi. Nagu vastusena ilmub kosmosest teine 

tiheduslaine, mille tagajärjeks on vilja ja seemne kujunemine. 

 „Substantsiõpetuses“ on põhjalikult kirjeldatud mitmesuguseid aine muundumisi vilja ja 

seemne arenemisel, õli ja valgu tekkimist. Selles seoses tahame nüüd rõhutada asjaolu, et see 

saab teoks aine mitmekülgses muundumises tärklise lõhustumisel maailmasoojuse abil. 

Niisiis on meil taime ülemises osas aine muundumise poolus. 

 Asi on teisiti, kui vaatleme taime allapoole kuni juurteni. Me märkame ainete tihenemist. 

Maa kujundusjõud tõmbavad tärklise neitsiliku substantsi tihenemisse tselluloosiks. Keemik 

nimetab ka seda süsivesikuks, aga see on veelgi tihedam süsivesik kui tärklis. Tselluloos 

kujundab kogu taime toestiku, ta puitub isegi juurtes ja teatavail tingimustel juba ka varres. 

Taime juurtes näeme niisiis mõjumas vormipoolust. 

 Selles keskelt kahe pooluse poole kulgevas arengus ilmub meile taime kolmene 

liigendatus: keskel loov algallikas, juurtes toestikku kujundav vormipoolus ja õite-vilja alal 

aine muundumise poolus. 

 Kui me jälgime neid kujundusjõude inimeses, siis jõuame samasuguse kolmese 

liigendatuseni. Inimese peas tunneme ära vormipooluse. Ükski teine liige inimese kehas ei 

ole kujundatud nii markantselt ja individuaalselt ja samaaegselt nii luustunud kui kolju. Peast 

kiirguvad vormiimpulsid läbi kogu keha, kusjuures olulist rolli mängib ka aju koos oma 
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kogu keha läbistavate närvikiududega. Teatakse ju, et elund, mille närvikiud on läbi lõigatud, 

kängub. Sealjuures on selge, et seal ei või olla tegemist vajaka jääva toiduga materiaalses 

mõttes; pigem on need puuduvad vormiimpulsid, mille tõttu elund kängub ja puudu on need 

närvisüsteemi mõjud, mida kirjeldati kosmilise toitumise peatükis. 

 Meie aine muundumise poolus on vastupidi, alakehas, sõna tõelises mõttes 

„ainevahetus“. Nii nagu taime õites toimub aine muundumises vastandumine kosmosega, nii 

teostub inimese ainevahetuses vastuvõetud toiduvoolu muundumises kuni vereloomeni 

vastandumine mikrokosmos-inimesega. Kõik see saab teoks soojuses, taime puhul, tõsi küll, 

makrokosmilise päritoluga maailmasoojuses ja inimeses mikrokosmilise päritoluga vere oma 

soojuses. Nii on meil ka inimeses vormi ja aine polaarsus nagu taimeski, ainult 

ümberpöördult. See on ka mõistetav, sest inimene ei kasva alt ülespoole nagu taim, vaid 

ülevalt allapoole. Juba ema kehas on inimese embrüo põhiliselt pea, mille juurde ilmuvad 

areneva inimese ülejäänud osad nagu ripatsid. Ja ka vastsündinud lapsel on võrreldes 

täiskasvanuga veel väga suur pea! Pea ei kasva enam märkimisväärselt elu edasises käigus. 

Ta jääb põhiliselt selliseks, nagu ta on kavandatud. Seevastu kasvavad keha ja jäsemed 

peaga võrreldes õige palju. Nii ongi õigustatud pilt ülevalt alla kasvavast inimesest. 

 Inimese keskpaik, hingamine ja vereringe, vastab rohelisele lehe kesksele asendile, ainult 

inimese keskosal oma rütmiliste funktsioonidega on palju ulatuslikumad ülesanded kui lehel. 

Eelkõige on tal ülesanne hoida tasakaalu vormi- ja ainepooluse vahel ja seega otsustab ta 

tervise ja haiguse üle. 

 On ülemine inimene alumisega tasakaalus, siis on inimene terve. On aga ülemise ja 

alumise vahel tasakaal rikutud, mida ei suudeta keskkoha rütmilise loomusega enam 

tasakaalustada, siis on inimene haige. Haige olemine on alati tasakaalu puudumise tagajärg 

ja igasugune tervistamine peab välja jõudma selleni, et taastada jõudude tasakaal. See võib 

toimuda mitmesugusel viisil: kas loomuliku tervistaja, rütmilise süsteemi tugevdamise abil 

inimeses või tasakaalu sellise taastamisega nagu kaaludel, kus see saavutatakse vihtide 

ümber asetamisega, siin spetsiifiliselt mõjuvate ravivahendite või toitumisabinõudega. 

 Kui näiteks vormipoolus võtab võimust, nii et ta rütmilisest süsteemist läbi murrab ja 

tema aktiivsus tungib ainevahetusse, siis jääb inimene haigeks. Nimelt on olemas suur grupp 

kõvastumishaigusi alates podagrast, reumast, kivimoodustumistest kuni skleroosini. Sellised 

inimesed on enamasti kõhetud, intellektuaalsed ja närvilised. Kuhu peaks nüüd asetama 

vihid, et tasakaal saaks taastatud? Peab tugevdama ainevahetus-poolust, et ta suruks võimust 

võtva meele-närvipooluse tagasi selle piiridesse. Peale medikamentoossete abinõude 

saavutatakse seda dieediga nii, et toitumisega virgutatakse tegutsema selliseid 

kujundusjõude, mis on suguluses ainevahetusega ja viimast seetõttu stimuleerivad. Ja selleks 

on taime ülemised osad, eelkõige viljad, värske puuvili ja õied. Õite valmistamist arutatakse 

veel hiljem. 
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Joonis 20. 

Taime kujustusjõudude seos inimesega. 

 

 Juhtub aga ka vastupidi, et ainevahetus lööb üles meele-närvisüsteemi, ka siis on inimene 

haige. Nimelt on olemas suur hulk põletikulisi haigusi, mis tulevad esile selliselt rikutud 

tasakaalu tõttu. Nii näiteks ei ole migreen midagi muud kui seedeprotsesside üleslöömine 

pähe, mistõttu ainevahetussoojus jõuab alale, kus peaks olema jahe. Niiviisi esile kutsutud 

põletikud võivad minna kuni ajukelme ärrituseni ja meningiidilaadsete (ajukelme põletik) 

nähtusteni. Samuti kuuluvad sellesse valdkonda furunkuloosid (koeranaeltõbi) ja igat liiki 

põletikud. Rikutud tasakaalu võib püüda nivelleerida meele-närvipooluse tugevdamisega. 

See võib toimuda dieediga nii, et toitumises asetatakse esiplaanile selliseid kujundusjõude, 

mis on suguluses meele-närvipoolusega, need on juurviljad: peedid, mustjuured, redised, 

rõikad, sellerid jne. 

 Samuti nagu meele-närvipoolust saab stimuleerida juurtega ja ainevahetuspoolust viljade 

ja õitega toidus, nii on võimalik rütmilise süsteemi tugevdamine toitudes lehtedest. Värsked 

salatid, spinat, hapuoblikas ja teised lehed ei tohiks puududa nõrkade kopsudega või muidu 

rütmilise süsteemi kahjustustega patsiendi toidus. 

 Rütmilise süsteemi ergutamine ja tugevdamine tuleb kasuks mitte ainult sellele endale, 

vaid kuna ta on tänu oma rütmilistele funktsioonidele, mis viivad häirunud suhteid iseenesest 

tasakaalu ja harmooniasse, loomulik tervendaja, siis on roheline aedvili dieedi seisukohast 

vaadelduna üleüldse tervislik toit. 

 Kolmeselt liigendunud taime ja kolmeselt liigendunud inimese ühtekuuluvust võime 

tunnetada veelgi tugevamini kui maname endale silme ette need alateadlikud liigutused, 

millega inimene kohtleb taime erinevaid osi. Jälgime inimest, kes võtab kätte õielehe: ta ei 

hoia seda mitte sõrmede vahel, vaid laseb sel puhata peopesal; enamasti tõstab ta käe veel 

pisut kõrgemale, andes järele kergusele, ja ta naeratab seda vaadeldes. Õis avaldub õrnas 

lõhnas, tema olemus voogab meist üle ja me märkame seda sellega, et ta kaob. Selline 

vaatlus viitab ka selgelt õiepärase tegutsemisele. Õie olemus elab suhkrulises, seal, kus 

kosmose soojusmõjude tõttu füüsiline vabaneb ja otsekohe eteriseerub, ja nii on see ka 

inimeses seal, kus tema enda ainevahetuse soojusprotsessides vabastatakse ained, et 

isiksusjõud saaksid mõjuda. Õied tõstavad ainevahetuse raskusest välja, kergendavad 

toitainete üleviimist omaenda elukeha valdkonda. Õiepärane on tekkinud looduses seeläbi, et 

puhtvegetatiivsed protsessid jõuavad seiskumiseni ja algavad lagunemisprotsessid. seetõttu 

soodustavad õied inimeses edasi ka eritamist, nad suruvad soojusprotsessid perifeeriasse ja 

vabastavad soojuskolded, nagu seda võib jälgida palavikkude puhul. Nad stimuleerivad 

eelkõige neere, mis näevad ju ise välja nagu organiks muutunud õied. Õiepärane kõneleb 

meie teadvusele selgemalt kui leht, ta helendab meile vastu, mõjub soojendavalt tundele. 

 Täiesti teistsugune on lehepärane. Võtame rohelise lehe. Kui ta on täiesti sile tasapind, 

siis näeme tema kujus veetilga lihtsa ümarvormi miljonkordset muundumist: Mõjub rohkem 

vesine printsiip, siis jääb ta ümaraks nagu tasane veepind, mõjub aga rohkem valgus oma 

killustava meelelisusega, siis muutub ta piigikujuliseks, hambuliseks ja päris sulgjaks. 

 Kogu looduse roheluses, voogavas lehemeres on inimese esimene reaktsioon, vastandina 

kõigele mineraal-maisele: et ta sügavalt hingab. Neid hingamise jõude, mida me metsa 

minnes hingavat lehemaailma tundes läbi elame, stimuleeritakse ka organismis, kui me 

sööme lehetoitu. Puud on maa kopsud ja metsa kohin on maa hingamine. 

 Kui vaatame nüüd juuri, siis leiame siin mineraalipäraseid protsesse, mis kujundavad 

püsivorme vastupidiselt õite lenduvale kujunemisele. Juured väljendavad protsesse, mis on 

jõudnud suhtelise rahuni. Tehes sama eksperimendi, mis õie vaatlemisel, haaramaks sisemisi 

žeste, siis võib täheldada, et inimene, kes uurib juurt, kortsutab laupa ja kulme, pöörab seda 

umbes nii nagu Hamlet kunagi koljut. Inimene tunneb, et on sunnitud välja uurima, mida see 

vormitud tükike sisaldab, kuna ta varjab oma jõude kõige sügavamal aines. Kui taimejuured 

on veidike paksemad, siis ahvatlevad ka alati neisse kujutlema näojooni või hoopiski neid 
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sellest mängeldes nikerdama. Me võrdleme neid peaga. Nii mõjuvad juured meele-närvi-

organisatsioonile, aju kujundusele. Leht ja õis mõjuvad enam dünaamiliselt, juured seevastu 

aga aine kaudu, nii et nende puhul on juba suure tähendusega, et võetakse arvesse aineid, mis 

neis leiduvad. 

 Kui me nüüd tahame mõista vilja, peame järele mõtlema järgneva üle: Vili ei teki 

õieprotsessi otsesest jätkumisest, vaid ta ju küpsetatakse välja nii-öelda tagasikiirgamisel 

kosmosest. Ümbruse valgus ja soojus vormivad ja küpsetavad vilja. Meil on nüüd hoopis 

teistsugune aine kui ülejäänud taimes. Paralleeli sellele imepärasele tagasipöördumisele õite 

lahtimaterialiseerumisest viljasubstantsi kujunemiseni leiame ka inimeses. Vastuvõetud 

toiduained ei lähe mitte otse inimsubstantsiks üle, vaid nad voolavad kõigepealt verre; teiselt 

poolt tihendatakse mittemateriaalne, mis imbub sisse meelteväravate kaudu, mida 

vaimuteaduse terminoloogias nimetatakse „eeterlikeks kujundusjõududeks“, kehaaineks. 

Inimolluse kujundamine, mis leiab aset veres, on komplitseeritud vahetusmäng maiste ja 

kosmiliste jõudude vahel ja vilja kujundamine võib selle jaoks olla võrdpilt; taimeastmel 

näitab see samasugust topeltõesti. Vilja mõju dieedina astub niisiis üle soole tegeliku 

seedimisala mahladeringluse alale. Viljarikka toiduga ergutatakse vere kujundamist ja 

substantsi kujundamist veres, nii et füüsiline keha jääb laiemas mõttes „vedelaks“ ja ka 

läbilaskvaks kosmilistele jõududele. 

 Võib astuda sammu edasi ja öelda: viljaliha suhtub seemnesse nagu vereringe südamesse. 

Küps vili on läbistatud laienevatest valguse ja soojuse jõududest, aga ka kosmosest 

korraldatud läbi eraldatud viljakestade, mille kokkutõmbuvad kujundusjõud lõpuks 

kujundavadki seemne. 

 Seemnes on kõik jõud kokku surutud: valgus ja soojus seemneõlisse ja 

tärklisesubstantsidesse, kemism ja kujundavad jõud valku ja sooladesse. Viimased jõud on 

ülekaalus ja kujunduvad vormis, mis tihti sarnaneb väikesele kivikesele. Seda protsessi võib 

võrrelda südame kujunemisega vereringest; kujuneb ju ka süda vereringest nagu tilk, mis 

muudetakse aineks. Jõud, mis inimeses annavad põhjuse, et sfäärid tõmbuksid kokku 

organiks, on needsamad, mis looduses seemet kujundavad. Üldiselt mõjuvad seemned 

soojendavalt, toitvalt ja südilt (sõnast süda – herzhaft), kasutades väljendit, mille õigustatus 

selgub ju nendest seostest. Mahlaviljad seevastu mõjuvad värskendavalt, ergutades 

kosutavalt vereringet ja seda läbi kiirates. 

 Kokkuvõtvalt võib koostada järgmise pildi: 

 

 juur  närvide-meelte süsteem - aju 

 leht  rütmilise süsteem   - kops 

 õis  ainevahetus-eritus  - neer 

 vili  vereringe    - veri 

 seeme organite kujunemine  - süda 

 

 Selline vaatlusviis viib enam süvendatud tunnetusele toiduainete omadustest. Et 

üksikjuhul midagi otsustada, peab õppima armastuse kaudu lugema loodusprotsesse, sest siin 

saab käsitleda ainult üldist. 

 Iga taim muundub ja viib lehe, õite ja juurte protsessid üle erisugusel viisil ja seega tuleb 

eraldi igas regioonis arvesse võtta kõige erinevamaid nüansse, samas jääb täielikult 

kehtivaks ka äsja kirjeldatu. 

 

 

12. PIIM JA MESI 
 

 Tõotatud maa, kus voolab piima ja mett, on olnud kõikide aegade igatsus. Selle igatsuse 

taga on aga varjul tervelt ja inimväärselt kulgeva maaelu reaalne imaginatsioon. Püüame 

sellele saladusele jälile jõuda. 
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 Piima oleme tundma õppinud kui inimkonna algseimat ja vanimat toiduainet. Ajal, mil 

inimkond oli alles alustamas oma arengukäiku Maal ahmisid inimesed seda endasse kui 

taevatoitu. Siis kui Maa atmosfäär (Kuu-Maa) oli veel segatud piimalaadse valkainega, mille 

jääk on tänapäevane õhulämmastik. Piimatoit saatis inimesi pikal arenguepohhil „toitumise 

vanaajal“, mil inimkond sõi toiduna loomapiima. Me nägime ka, mil viisil see areng 

peegeldub tänapäeval üksikinimese individuaalses elus, imikutoidust kuni väikelapse 

piimatoiduni. 

 Piim ehitab üles füüsilise keha – anuma hinge ja vaimu jaoks, ta juhatab meid maa peale 

ja loob elamuse inimkonnast kui tervikust. Nagu me inimkonna liikmetena hingame kõigile 

inimestele ühist õhku, nii võib see olla alateadvuses toimiv ürgvana mälestus ühisest 

kosmilis-maisest piimast, mille tõttu me inimestena tunneme sotsiaalset seost üksteisega. 

Tõepoolest valmistab piimatoit inimesi ette eluks Maal, lähendab teda maa-suhetele, teeb 

nad Maa kodanikeks, kuid ei takista neil olemast kogu päikesesüsteemi kodanik (Rudolf 

Steiner). 

 Piimast loobumine soodustaks meis kalduvust ja armastust selle vastu, mis pürib maalt 

ära. Me kaotaksime niidid, mis seovad inimest sellega, mis maa peal on inimlik tegevus. Et 

me ei muutuks unistajateks, et me ei võõrduks inimlikust tundmisest, inimlikust tegevusest 

maa peal, on hea, kui me maa peal rännates koormame ennast piimatoiduga – ka veel 

täiskasvanutena (Rudolf Steiner). 

 Meile saab selgeks, et piim valmistab meie inkarnatsiooniteed ja saadab meid 

täisväärtusliku toiduainena meie maaelu esimesel poolel. 

 Mis tähendus on selles seoses meel? Me teame, et taim õilistab oma neitsiliku 

tärkliseainet üles õiesuhkruks ja sealt edasi lillelõhnaks, kiirgavaks õievärviks ja pihustuvaks 

õietolmuks. Mida kaugemale see protsess jõuab, seda vaimsemaks muutuvad substantsid, 

seda enam eemalduvad nad aga ka elust. Esialgu võib see tekitada hämmastust, aga 

võrdleme kord õie lühikest eluiga rohelise lehevõrse või hoopiski elu tulvava juure omaga. 

Kas ei ole elusfääris rohetav taim ilma pikemata taastumisvõimeline, sel ajal kui õitel on see 

võime hoopiski väiksem? „Substantsiõpetuses“ kirjeldati, kuidas tuleaine haarab 

taimesubstantsi ja kannab ta oma tiibadel universumisse. Seevastu eluaine taandub seda 

enam, mida enam metamorfoosid liiguvad õite suunas ja sealt edasi. 

 Mesi, mis ladestub õite nektarisse, on väga eriline aine: ta on küll veel elu ääremail, aga 

ka juba pooleldi soola sfääris, tolle soola, mille tarkusest me juba rääkisime. Eriline on aga 

mee vaimulähedus. Ta on teel haihtumaks vaimsetesse kujundusjõududesse. Ta on vaimlis-

füüsiline aine kui olemus. Ta on läbi põimitud soola tarkusest, mis sellel astmel on lähedal 

kandvatele maailmamõtetele. 

 Siin kõne all olevat „soolaprotsessi“ ei tohi ära segada juure soolaga. Juur on 

materialiseerumispoolus, kus soolad sadestuvad elusast maaraskusesse. 

Mineraliseerumisprotsess, õigemini öeldes, elust vabanemise või tuhastumisprotsess õites 

sünnib seevastu taevajõudude heaks. Siin hakkavad kõrged kosmilised seadused ainet endale 

allutama ja seepärast võõrduvad need puhtvegetatiivsest elust. Vaimne soolaprotsess taimes 

ei ole seega mitte maasool, vaid peened voogavad õiesubstantsid: nektar, lõhn, värv, õietolm 

jne. (võrdle huulõielised lk. ...). 

 Ja selle nektari kannavad mesilased oma puhtasse, targa grupi-mina jõust läbistatud 

sfääri. Kes on küllaldaselt imetlenud mesilasriigi organisatsiooni tarkust, ei saa teisiti, kui 

tunda sellise organismi tulevikkukandvat jõudu. Juba mesipuu temperatuur, 37 kraadi 

Celsiust, mis on võrdne meie vere temperatuuriga, viitab sellele, et seal tegutseb inim-minale 

sugulaslik grupi-mina. Nii on ka mesilaste soolisuse ületamine elutargaks saanud inimese 

tulevikuarengu sümboliks. 

 Mesilane elab maailma hingamises. Haihtuvad, kiirguvad ja pihustuvad õied on Maa 

väljahingamisorganid ja mesilane kannab nektari läbi oma targa grupihinge. Mesi inimese 

toiduna soodustab seega kogu sellist aktiivsust, mis aitab mõtteid tunda ja tahta ja tahet ja 

tunnet mõelda. Ainevahetuses ergutatakse neerude tegevust, millest me juba teame, kui 
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erakordselt tähtsad on need hingamisele ja närvide ülesehitusele. Jah, mees tegutseb jõud, 

mis on sugulane inim-minaga, mis võib siseneda Mina-organisatsioon ja mis saadab verre 

Mina-laadseid ülesehitusimpulsse. See on eriti tähtis vanaduses, kui Mina loomulikud 

ülesehitusimpulsid nõrgenevad. 

 Mida enam inimesed mesilastega töötavad, seda enam inspireeritakse neid mesilaste 

vaimu poolt. Sotsiaalsed suhted, mida me lähemas tulevikus peame maa peal looma, 

suubuvad üldise inimarmastuse epohhi, mis heidab oma valgust juba ette kauge tuleviku 

inimkonna arengu astmele. 

 Nii võime taibata, kuidas mesi on seotud inimkonna tuleviku arenguga nagu piim 

mineviku omaga. Ja nagu piim valmistab meile teed inkarneerumiseks, nii valmistab mesi 

teed ekskarneerumiseks. Mesi aitab meid selles, et võiksime õigel viisil vanaks saada, et 

võiksime vanaduse tarkuse vilju küpseda lasta. 

 Inimkonna ajalugu ja üksikisiku saatus ilmutavad tähelepanuväärset paralleelsust. Kui 

me süsivesiku peatükis kujutasime suhkruliikide kasutusele võtmist niimoodi, et mesi oli 

olemas varem kui roosuhkur või peedisuhkur, ei ole see siiski vastuolus eelpool öelduga. 

Vastupidi, patriarhaalse ajastu grupisiseste seoste hingehoiak ilmutab juba õieti seda, mis 

peavad tänapäeva kultuuri voolama individuaalsete jõududena. Inimene on tänapäeval 

kutsutud olema ise looja. Jumalik juhtimine, mis kunagi patriarhaalsel ajastul korraldas 

inimkonna asju, on teel saama inimese individuaalseks vaim-hingeks. 

 Inimene vajutab ennast oma tahtetegevusega olemisse. Ta peab sel viisil jõudma ka 

selleni, et oma inimliku olemuse kolmeselt liigendunud organismi oma sotsiaalsesse 

ümbrusesse vajutada. Prantsuse revolutsiooni ideaalid „vabadus, võrdsus, vendlus“ ei 

purunenud mitte ainult inimliku puudulikkuse tõttu, vaid eelkõige seetõttu, et neid püüti 

realiseerida endisel sotsiaalsel tasandil. Peaks tunnetama, et vabadust saab täielikult 

realiseerida ainult vaimuelus, võrdsust ainult õiguse sfääris ja vendlust majanduses. Kultuur, 

õigus ja majandus on aga kolmeliikmelise inimloomuse peegeldus sotsiaalses organismis. Ja 

samuti nagu inimese organism haigestub, kui ainevahetus lööb pea alale või vastupidi, 

närviprotsessid tungivad ainevahetusse, nii haigestub ka sotsiaalne organism, kui näit. 

Õiguselu (riik) arvab heaks kultuuri ja majandusse vahele astuda või kui majandushuvid 

muutuvad riigielus või kultuurielus mõõduandvaks. 

 Tõotatud maa, kus voolab mett ja piima, ei ole ainult tervelt ja inimväärselt kulgeva 

maaelu pilt, terve sündimise ja maistesse suhetesse sisse elamine üheltpoolt ning õige 

vanakssaamine tarkuses ja headuses teiselt poolt, vaid see on veel midagi muud. Inimkonna 

arengukäik oli kuni aegade pöördeni inkarnatsioonitee. Sealt alates algab kogu inimkonna 

jaoks areng küpsuse poole, kus huvi keskpunktiks on maa-eesmärk. Pilt haarab kogu Maa-

planeeti koos selle kujunemise ja hääbumisega. 

 

inimkonna arengu algus    inimkonna arengu eesmärk 

         (uus looming) 

 

minevik          tulevik 

 

jõud            tarkus 

 

inkarnatsioon        ekskarnatsioon 

 

  piim        mesi 
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Joonis 21 

Maa, kus voolab piima ja mett 
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13. LIILIA JA ROOS 
 

 Teravili ja puuvili 

 

 Neid mõlemaid võib pidada kogu taimeriigi esindajateks. Monokotüledoonid ja 

dikotüledoonid, üheidulehelised ja kaheidulehelised, on seemnetaimede kaks suurt klassi ja 

liilia ja roos on kummagi klassi tipp. Nad on kuningannad oma riigis. Nagu Päike ja Kuu 

taevast, nii valitsevad roos ja liilia taimeriiki. Nad kannavad endas ürgvanade kultuuride sära 

ja hommikumaa targad püüdlesid nende poole. Zarathustra, ürgpärsia kultuurkonna suur 

pühitsetu, õpetas oma rahvast aretama neid söödavaid taimi, mis on ka tänapäeval kõige 

tähtsamad: teravilja ja puuvilja, liiliate ja rooside sugulastaimi. 

 Kõik liiliad kannavad oma õites kuusnurka. Isisjõude on neile omistatud vanast ajast 

peale ja madonnaliilia kannab läbikristlustatud Isise nime. Liiliataimes valitsevad tarkusjõud, 

kuutarkus, ja seal, kus neist aretamise abil saavad söögitaimed nagu tavaline köögisibul, 

küüslauk ja teised laugud (murulauk, porrulauk), nähtub nende seos närvisüsteemiga. Sibula 

kogu olemus on läbi imbunud õieprotsessist, ta juhib aroomi ja teatud äratava teravuse lehe 

ja varre regiooni, kehastades oma kujus ja aines taevajõudude laskumist. Toiduainena 

soodustab ta seega ainevahetust, kannab hoolt läbiaromatiseerimise eest kuni perifeeriani, 

ergutab eritumist ja juhib hingelis-vaimse sügavale kehasse, seega toimetab edasi kõike, mis 

viib mõlemate kuujõududega sugulaslike pooluste, aju ja regeneratsiooni, haardumisele 

inimeses. 

 Ei ole juhuslik, et need idapoolsed rahvad, kes eriti osalesid aju kui maa-mõistuse 

füsioloogilise põhialuse väljaarendamisel (kaldealased, sumerid, juudid), söövad ka veel 

tänapäeval heameelega liiliataimi. 

 

 
 

Joonis 22 

Liilia kui Kuu-taim. 

 

 Liiliatega kitsamas mõttes on suguluses kõrrelised, millest on aretatud teraviljasordid. 

Kui päris liiliate puhul oli aretamise sihiks sibula kujundamine, siis teraviljasortide puhul 

toimus see sortide seemne kujundamise suunas. Seetõttu on teraviljasordid – kui liiliate 

sugulastaimed – muutunud tugevaks, päikeseliseks, universaalseks. Nad pakuvad meile 

süsivesikut tärklise vormis päikeselise eriti laias mõttes ülesehitava toiduainena ka seetõttu, 

et viljatera, nagu iga seeme, sisaldab valku, õli ja soola. „Igapäevane leib“ on tõelises mõttes 
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meid üles ehitav toiduaine. 

 Nisu, rukis, oder ja kaer on Kesk-Euroopa kõige kodusemad ja kultiveeritumad 

teraviljasordid. Nad on eranditult tuultolmlejad, s.t. et tolmnemine leiab nende juures aset 

mitte putukate vahendusel, vaid õhu liikumise abil ümbruses. Maailmahing, tegutsedes Maa 

õhuringis ja kõikides liblikates, mesilastes ja putukatees, puudutab taime ja see vastab oma 

õite värviküllusega. Teravilja juures ei toimu seda tasast puudutust, kõik jääb hingelisest 

tuuleõhust üldise osasaamise juurde. See annab teraviljale erilise omapära, pidades silmas 

maailma hingelisuse tarkuserikast headust, seda, mida võime nimetada ka Isis-madonna 

jõududeks. 

 Põhiolemuses niiviisi iseloomustatud teravili kujutab oma neljalisuses – nisu, rukis, oder, 

kaer – ühte liigendatud organismi. Mäletatavasti kujutati „Substantsiõpetuses“ tärklist 

andvaid kultuurtaimi – kartulit, nisu, riisi – ka kui ümber kogu maailma ulatuvat liigendust. 

Maastiku, taimede ja tärkliseterade väikeste vormielementide kujundusprintsiibid näitavad 

läänes kalduvust ainesse tihenemise suunas, idas lendumise suunas soojusesse. Nisu kui 

keskkoha esindaja hõlmab aga neljalisust: nisu, rukis, oder, kaer, ja võib tunnetada, et need 

neli liigenduvad oma laadilt ja oma väikseimates vormielementides kogu maailma suurde 

korraldusse. 

 Nisul on kompaktseim kuju, samal ajal kui kaer oma vilja hajali asendi ja oma väikeste 

kiirtekujuliste tärkliseteradega läheneb riisile (võrdle joonis 18). 

 Maa ja tuli on polaarsused, mille vahel laiuvad vee ja õhu elemendid. Rukis ja oder 

lubavad ennast tegelikult igas suhtes nisu ja kaera vahele paigutada. Aristotellikud 

elemendid ei ole mitte ainult see, mida tänapäeva füüsikas agregaatolekute all mõistetakse, 

mille juurde kuuluvad ka kõrgemad elemendid: valgus, heli (kemism) ja elu (kuju). 

 

 

 
 

Joonis 23 

Neli teravilja. 

 

maa  - kuju nisu  rikas lubjasooladest 

vesi  - heli  rukis    „   kaalisooladest 

õhk  - valgus oder    „   ränihapetest 
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tuli         kaer    „   magneesiumsooladest 

 

 Sellest reast me näeme, et teraviljade neljalisus kuulub loomingu ehitusplaani, nagu seda 

ka teised neljalised ühendused, milliseid oleme tundma õppinud näiteks nelja soola peatükis 

„Soolatoitumine“, või milliseid me oleme käsitlenud nelja organisüsteemina või valgu nelja 

elemendina ja milliseid kohtame veel edaspidigi. 

 Eelkõige saavad neli temperamenditüüpi – melanhoolik, flegmaatik, sangviinik, koleerik 

– toitumisest abi meie teraviljasortide kirjeldatud nüanssidest tasakaalustamaks oma 

ühekülgsust. 

 Nii võib melanhoolik ennast hõlpsasti kaeratoiduga virgutada. Kaer teeb tuliseks, ütleb 

hobustetundja, ja kui inimene käitub mitte ainult vabalt ja loomulikult, vaid lausa 

ülemeelikult, siis ütleb rahvasuu: kaerad püksis. Ja kaer on tänapäeval kättesaadav paljudes 

vormides: helvestena, tangudena, jahuna. Peale pudru, mis on ju veel üsna flegmaatiline asi 

(pudruvormina), on valmistusviisidena ajakohased väga arvukad toidud. Koleerik võib 

ennast vastupidiselt koormata nisu- ehk rukkileivaga või ka klimpidega. 

 Seetõttu, et teraviljaliigid peale süsivesikute veel valku, õli ja soola sisaldavad, on nad 

tõesti kõige laialdasem toit ülesehituseks. Nimetatud toitainekategooriate protsentuaalne 

sisaldus moodustab rea: 

 

jahu  valk  rasv   süsivesik  sool 

______________________________________________________________ 

nisu  10%  1%   75%   Ca 

rukis  11%  2%   70%   K 

oder  12%  3%   69%   SiO2 

kaer  13%  6%   67%   Mg 

 

 Torkab silma kaera kõrge õlisisaldus. „Substantsiõpetuses“ on meile aga hästi teada õli 

tule-natuur. Selliste näidete varal tunnetame me, kui imeliselt sobivad loomingužestid 

omavahel ja veelgi enam: kui järjekindlalt arendavad kõrgemad jõud loomisplaanis 

madalamaid kategooriaid „organismideks“, milles peegeldub ikka ja jälle nende ürgne algus. 

 Liiliad ja nendega suguluses olevad teraviljaliigid osutasid meile, et nendes tegutseb 

ürgpildi kuutarkuse-närviprotsess. Kui me aga uurime roosi, siis tema näitab meile Päikese 

signatuuri. 

 Roosiõieliste taimede päikesejõud on maaga hoopis teises vahekorras, nad toovad seda 

võimsate puude juurde, milledel helendavad viisnurksed õied – valged, roosad ja purpursed. 

Valgus ja pimedus tungivad teineteisest läbi, kuni punases roosis lööb särama 

läbivalgustatud, selgitatud pimedus – vere värv. 

 Meie puuviljadel, mis on ju pärit roosõielistest, on ka hoopis teised toiduomadused kui 

teraviljal. Ta ei ole ülesehituse toiduaine nagu too, aga ta soodustab keha ja vaimu 

omavahelisi suhteid. Selle füsioloogiline põhialus on vereringe, tema tihenemine ja ka tema 

voogamine üles. Nii toidavad puuviljad meie inimene-olemist, sedavõrd kui nad meie keha 

olemist seovad maailma olemisega. See aga väljendub lõpuks meie moraalses intuitsioonis, 

meie tehta aktiivsuses. 

 Puuvili toidab vere liikumist ja ta mõjub isegi vere kujunemisse enesesse. Nii on näiteks 

maasikad ravivahendiks just verevaesuse vastu. 

 Meie puuviljasortide tundmaõppimisel ilmneb mitmesuguseid erisusi ja kuigi kirjeldatud 

üldine roositaimede karakter jääb püsima, tuleb siiski nentida nende omaduste muutumist, 

mis toitumise jaoks ei ole tähtsuseta. 

 Me eristame jälle nelja gruppi: luuviljad, seemneviljad, kibuvitsamarjad, ja mariviljad. 

Vilja- ja seemnealge näib olevat tema olemuse väljenduseks. 
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Joonis 24 

Vilja- ja seemnealged neljal puuviljagrupil. 

 

 Kirsil kui luuviljade esindajal – siia kuuluvad veel ploom, aprikoos, virsik – on üksik 

isoleeritud, aga hästi vormitud viljaalge, mis kogu arengu rajab iseendale, tundub peaaegu 

egoistlikuna. Nii kõveneb viljaalge kiviks. Just nagu tasakaaluks paisub viljakest mahlakaks 

viljalihaks. Aga igal juhul peab luuviljade söömisel olema ettevaatlik. Veega näit. „ei ole hea 

süüa kirsse“! Tundlikel inimestel võib tagajärjeks olla oksendamine ja iiveldus. See on 

seoses kirsi veevaenuliku olemusega: nimelt õppides tundma valgu kujunemist, näeme 

kirsituumas ka intensiivset tsüaaniprotsessi. See aga annab tunnistust sellest, et 

kõvastumisprotsess on edasi tunginud seemnetuuma valgukujundamiseni, millega aga 

kuivab ära vee elav element ja nii tõrjutakse valk mürgikujunemisse. 

 

   C 

       C (tsüaan) 

  H  O 

       N 

   N 

 
 Maasikas avaneb vastupidiselt lausa liigutaval kombel välismaailmale. Tema väike 

punane süda on tekkinud viljaalge kokkukasvamisest õiepõhjaga, arvukad väikesed seemned 

on kasvanud mahlakas-lihavasse õiepõhja. Suurepäraselt punase ja lõhnavana, inimsõbraliku 

ja tagasihoidlikuna ohverdab ennast väike maasikas. Põldmurakad ja vaarikad on temaga 

suguluses. 

 Kahe polaarsuse – kirsi ja maasika – vahel asuvad mõlemad teised grupid: 

seemneviljalised ja kibuvitsamarjad. 

 Pirn ei ole seemneviljaliste esindajana – siia kuuluvad veel õun, astelpihlakas, aivaa, 

viirpuu ja pihlakas – enam nii uhke kui kirss või virsik. Viljaalge on juba viie viljalehe 

ühendus, igaüks neist kahe seemnega, mis moodustavad südamiku ja mahlane vili võrsub 
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viljasõlmedest ja õiepõhjast, mis on teineteisega kokku kasvanud. 

 Kibuvitsamari seevastu ühendab juba suure hulga viljasõlmi õiepõhja ühisesse kesta. Ta 

ei ole teinud veel ainult seda sammu, mida teeb maasikas – ta ei paisuta õiepõhja väljapoole. 

Kibuvitsamari on emalik olevus, ta katab viljaalgeid, ja nagu valguskiired tungivad õiepõhja 

avausest esile emakad oma helekollaste emakasuuetega. Roosõieliste viljad ilmuvad meile 

valgusepäraselt ja me teame, et nad on rikkad C vitamiini poolest. Teame aga, et see valgus 

on varjatud („Substantsiõpetus“). 

 Kui teraviljad ilmutavad elemendi tunnust oma kujus ja mõjustavad kehaehitust ja sellega 

seoses olevaid temperamente toiduainetena, on puuviljasortide puhul tunne, et siin on tegu 

peaaegu moraalsete omadustega, mis peegelduvad ka aine tasandil. 

 Liiliate ja rooside suhe teineteisesse on sama, kui närvil ja verel. Viimased on teineteisest 

füsioloogiliselt rangelt eraldatud. Saaksid nad vahetult kokku puutuda, oleks tagajärjeks 

haigus. Kõik sõltub nende iseseisvusest, omaenda seaduspärasustele allutatud tegutsemisest, 

aga siiski ka harmoonilisest koostegutsemisest. Võib-olla ei olegi väär kujutada, kuidas 

rooside sõda Inglismaal, mis oli ju otseselt võetuna sõda liilia (valge roos) ja punase roosi 

vahel, niitis aastakümnete kaupa laastavalt maha mitte ainult Yorki ja Lancasteri kõrgaadlit, 

vaid ka nooruse õisi ja tolle aja kultuuri kandvaid elemente. Liilia ja roosi ühinemine või 

nende muundumine teineteises nõuab juba kõrgemaid hingejõudusid! 

 Legend jutustab pühast Elisabethist, Thüringeni maakrahvinnast, kuidas ta läks igal 

hommikul vastu oma maakrahvist abikaasa tahtmist korvitäie leivaga vaeste ja haigete 

juurde. Ühel päeval tabas krahv teda ootamatult ja ennäe – korv oli täis roose! See oli 

roosiime! 

 Liiliad ja roosid on teineteisele sama, mis mõtlemine ja tahe, sest närv ja veri on 

mõtlemise ja tahte füsioloogilised põhialused. Tänapäeval on inimkond ikka enam püüdnud 

tuua tahet mõtlemisse ja mõtlemist tahtesse. Mis füsioloogilisel tasandil ei ole võimalik, 

peab ikka enam õnnestuma hingelis-vaimsel tasandil. Et mõtteid tuntaks ja tahetaks ja et 

tahtvat tegevust tuntaks ja mõeldaks, selleks aitavad toitumises kaasa leib ja puuvili. Me 

oleme juba tundma õppinud, kuidas seda vaimset hingamist, seda hingavat muundumist 

soodustab toitainetest eriliselt mesi. 

 Liiliad ja roosid on teineteisele sama, mis leib ja vein, sest muundumises pühitsetakse 

nad Issanda ihuks ja vereks. On olemas üks roosisalm, mis elab täiesti selles meelsuses ja 

sellega tuleb see peatükk lõpetada: 

 

 Õitseksid kõik lilled 

 oma kõrgeima seaduse järgi – 

 roosideks võiksid nad saada 

 

 Püüdleksid kõik inimesed 

 armastusolemuse tegutsemises – 

 päike oleks maa peal 

 

 Päike, õpeta mind olema 

 lahkelt, nagu sa kingid 

 piiritult 

 

 Roos, õpeta mind õitsema 

 inimlikult 

 jumalamõtetega 

 

    Herbert Hahn 
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14. LIBLIKÕIELISED, RISTÕIELISED, SARIKÕIELISED, HUULÕIELISED 
 

 Valkusid, rasvu, süsivesikuid ja soolasid kirjeldati selliste toiduainetekategooriatena, 

mida inimene vajab kogu oma olemuse -füüsilise keha, elukeha, hingekeha ja Mina – 

ülesehitamiseks ja nimelt selliste protsesside aktiveerimiseks, mis on vaim-hinge tegevuse 

füsioloogiliseks aluseks. Olgugi et kõik taimed koosnevad peamiselt süsivesikutest, 

peegelduvad nelja taimeperekonna karakteris, millele see peatükk on pühendatud, siiski 

selgelt needsamad neli toitainete kategooriat ja viitavad seega ka nende seosele inimese 

olemusliikmete ja organsüsteemidega. (H. Walter) 

 

 Liblikõielised 

 

 Leguminoosid ehk liblikõielised on täiesti omalaadne taimeperekond. Taim on üldiselt 

puhtvegetatiivne olevus; tal ei ole eeldusi animaalseteks protsessideks. Liikumine, mis on 

omane loomale ja mille väljendus on loomses organismis valk, täpsemalt öeldes lämmastik, 

ei sisaldu taimes sellises vormis, sest taim on kinnitunud pinnasesse. Aga tema arengu ühes 

staadiumis tuleb liikumiselement talle siiski lähemale liblikate, mesilaste ja põrnikate näol. 

Taim kasvab üles loomasfääri täpselt niisamuti nagu alla mineraalsesse. Ja see, mis sünnib 

tema ülemisel poolusel, on imeline putukate maailm hingelisuse kohtumine taime puhta 

elumaailmaga. 

 Selle puudutuse tulemuseks on seemnealgetega õied, ja me näeme, et seal astub seemnes 

esile valk kui aineline viide loomastmele. Taimel on eeldusi vaid selleks puudutuseks, tal ei 

ole aga eeldusi, et loomne saaks tungida sügavamale tema organisatsiooni. Kui see juhtub, 

siis me teame, et tekivad mürktaimed. Taimemürk (alkaloid) ei ole ju midagi muud kui 

moonutatud valk, lagundatud loomasarnane aine, mida taim ei saa eritada nagu seda teeb 

loom, vaid mis kuhjub temasse. („Substantsiõpetus“). 

 Tegelikult on üllatav, et liblikõielised ei ole mitte mürktaimed, sest neil on 

silmatorkavamaid loomseid tundemärke kui ühelgi teisel taimel. Juba õis on nagu aheldatud 

liblikas, vihje sellele, kui väga on loomne olemus saanud taimega üheks. Siia lisandub 

tohutu valgukujunemine kaunviljades, mis seostub liblikõieliste võimega omastada otseselt 

õhulämmastikku. Räägitakse küll mugulbakteritest, mis juurel paiknedes vahendavad 

lämmastiku vastuvõttu, aga arvamused nende funktsiooni kohta lähevad tänapäeval lahku ja 

meie vaatluse jaoks ei ole otsus selle kohta ka nii väga tähtis. Oluline on valgust läbistatud 

loomsete kvaliteetide poolest rikast taimolemust nii mõista, et tema ürgpilt saaks elavaks. 

 Selleks peab võtma nüüdisaegsest vaimuteadusest mõisteid, mis heidaksid heledat 

valgust mõnelegi mõistatuslikule iseärasusele. Maa arengus koos temal asuvate 

loodusriikidega on minevikus olnud selliseid staadiume, mille kaudu võib tänapäevaseid 

vorme paremini, olemuslikumalt mõista, kui selgitades neid ainult tänapäevastest 

olelustingimustest lähtuvalt. Nii kirjeldab vaimuteadus, kuidas ürgaegadel, kui Kuu ei olnud 

veel Maast lahutatud, ei olnud Maa-Kuu taimeriik veel mingi tõeline taimeriik tänapäevases 

mõttes, vaid tolleaegsed taimed olid veel nii-öelda hingeliselt erutatavad. Loodusriigid ei 

olnud sellel ajal üksteisest veel nii teravalt eraldatud: taimed olid teatud määral taimloomad. 

Me teame juba ka, et atmosfäär ei olnud tookord veel nii surnud kui tänapäeval, vaid oli 

läbistatud elavast, peenest vedelast õhulaadsest valgusubstantsist. Sellest kosmilisest piimast 

toitus inimkond, kes tookord tegi läbi oma nii-öelda imikuastet. On selge, et ka tookordsed 

taimloomad omastasid seda valguatmosfääri samal viisil. Kui siis peale Kuu eraldumist 

hakkas elav valguatmosfäär välja surema ja jäägina jäi alles eelkõige tänapäevane 

lämmastik, tekkisid suured metamorfoosid, millede tõttu on need atmosfäärilised 

ürgprotsessid leitavad peitunuina eriliste organite sisemuses või elusolendite erilistes osades. 

 On mulje, et ainult liblikõielised, lämmastiku kogujad, hoiavad kinni valgu 

assimilatsiooni vanadest vormidest. Kui muu taimemaailm on orienteerunud Päikesele ja 

selle valguses ehitab süsihappegaasist ja veest üles oma ainet – tärklist – rohelises lehes, on 
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liblikõielised säilitanud võime siduda lämmastikku kui kunagise elava kosmilise valgu laipa 

ja elustada endas valguks. Sellel on suur tähendus; sest kui nad seda ei suudaks, kui 

lämmastik ei muutuks täisväärtuslikuks elavaks valguks, siis peaksid liblikõielised muutuma 

mürgiseks. 

 Kindlasti ei ole nad maha jäänud ka taimeriigi üldisest arengust päikeseliselt roheliseks 

taimeks – ja sellegipoolest: Vaadeldagu kord kunstipärase kaasaelamisega oataime: ta on ju 

õieti väike atavistlik taimloom, kes oma liblikatega latti mööda üles roomab ja lõpuks 

seemneid produtseerib, mis näevad välja täpselt nagu neerud! 

 Liblikõieliste hulka kuulub päris suur grupp toidutaimi, mille kaunviljadest me puudust 

ei tohiks tunda. Peale ubade kuuluvad siia veel herned, läätsed ja soja, peale selle aga ka 

ristik. Viimast võib küll vaevalt meie köökides kohata, see-eest on ta aga väärtuslik 

loomasööt ja toit mesilasperele. Nii aitavad ristikusordid kaudselt kaasa, et looduses tekiksid 

inimestele oluliseimad toiduained, piim ja mesi. 

 Liblikõieliste perekonda kuuluvad ka akaatsia ja kuldvihm. Kui aga akaatsiaõied on 

munataignas küpsetatult armastatud ja tervislik roog, siis kuldvihma juures on vaja olla 

ettevaatlik. Tema puhul on muutunud küsitavaks see, mida eelpool kirjeldati kui 

liblikõieliste atavistlikke võimeid. Tal ei taha enam eriti õnnestuda omastatud lämmastiku 

sisemine elustamine täisväärtuslikuks elavaks valguks. Nii ongi kõik tema osad mürgised. 

 Nende taimede valk koguneb seemnetesse. Ettekujutuse sellest annab võrdlus teiste 

seemnetega: 

 

  teraviljad 10% valku 

  kaunviljad 25% valku 

 

 Nii süüakse kaunvilju kui toitu, mis soodustab organite rikastamist valguga. Selle 

omapära tõttu, mida kirjeldati juba ühekülgse valgutoitumise juures, kutsuvad nad siiski esile 

kõvastumise, kehaaine muutumise tihedamaks ja raskemaks ning hingelis-vaimse tugeva 

sideme kehalikkusega. Sel põhjusel ja kogu liblikõieliste atavistlikust olemusest saab 

mõistetavaks, miks pythagoorlaste tarkusekoolis keelati kaunviljade söömine. Nende 

taimloomade valgu animaalne karakter on väljendunud tugevamini kui piimal. 

 Selline vaatlus heidab valgust ka jutustusele Eesavist, kes müüs oma esmasünniõiguse 

maha läätseleeme eest. Eesavit kirjeldatakse vana testamendi piltkirjas targa Jakobiga 

võrreldes kui karust, karvadega kaetud, primitiivset inimest. Jakobis tegutseb juba 

individuaalne Mina füüsilise aju ja mõtlemisvõme väljakujundamisega. Eesav seevastu 

esindab vana, perekonnaga seotud hingelisust ja ei või sellepärast kanda tulevikuvoolu. 

Tema ainevahetuses kinnitunud instinktiivsete jõudude mõjul müüb ta oma esmasünniõiguse 

läätseleeme eest. 

 

 Ristõielised 

 

 Krutsifeerid ehk ristõielised on täiesti teistmoodi. Taime tunnuseks on neli vastastikku 

ristamisi asetsevat õielehte, mis helendavad nagu väikesed valged või kollased ristid. Taim 

seisab jõuliselt ruumis ja maa peal ning seal, kus ta toidutaimeks aretatuna seob endaga 

ainet, loob ta päid. Aga tema vormid on erakordselt mitmekesised, mis viitab sellele, et selle 

taimesugukonna plastiline muundumisvõime on väga elav. 

 Selle sugukonna kõikides liikmetes on tegev tugev väävliprotsess. Aine kujunemisi ja 

muundumisi, mille juures on kaasosaline väävel, impulseeritakse mitmesugusel viisil. Me 

tunneme väävlit kui ainet, „millega vaim oma sõrmi niisutab“, kui ta tahab nähtustemaailmas 

aineliselt tegutseda (Rudolf Steiner). „Substantsiõpetuses“ kirjeldati väävli soojuskvaliteeti 

nagu hauduja kana oma, kes haub elu. Väävliprotsess hoiab plastilisi kasvujõudusid 

ristõieliste sugukonnas nii muundumisvõimelistena, et need võivad pea loomiseks koguneda 

kõikvõimalikesse taime osadesse. Kapsal võib pea tekkida, niisiis maine substants koguneda, 
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ükskõik kuhu. Seda plastilist kapsataime võib nuumata ja just väävliline element on see, mis 

viib selle lopsaka vormini, peitudes ise temas nii sügaval. 

 Et kapsa keetmisel peab kaant kergitama, et jämedamad haisevad väävlipärased 

elemendid võiksid välja pääseda, teab iga perenaine. 

 Kapsas moodustab niisiis juurest kuni õiteni kõikjal päid: 

 

(sööda)kaalikas   (juurepea) 

nuikapsas    (varrepea) 

valge peakapsas   (kõva lehtpea) 

punakapsas    (magusavõitu värviline lehtpea) 

savoia kapsas, käharkapsas (kähar lehtpea) 

roheline (leht)kapsas   (kähar avatud lehtedeseis) 

brüsseli kapsas, rooskapsas (pung-peakesed) 

lillkapsas    (õitepea) 

 

 Nii kapsal kui ka teistel ristõieliste esindajatel on lehed ja varred kaetud õhukese 

sinakasrohelise vahakihiga. See on tähendusrikas, sest vaha moodustumine on ka 

väävliprotsesside väljendus, sest õite-seemnete moodustamisel kohtab ta kosmilist 

tuleprotsessi, mis viib õli moodustamiseni. See on aste vaigu ja rasvase õli vahel. Tõepoolest 

leidub kõikides ristõieliste seemnetes rikkalikult õli. 

 On ju eriti raps (õlikaalikas) ja peediseemned meie peamised õli ja rasvaga varustajad. 

Üks võrdlus nisuterade ja rapsiseemnete vahel toob meile väga selgelt silmade ette 

ristõieliste sugukonna rasvaolemuse: 

   nisu   1% õli 

   raps  40% õli 

 

 Selle sugukonna teised esindajad, nagu sinep, rõigas, kress ja mädarõgas, näitavad oma 

väävlipärast olemust metamorfoosis kangeteks eeterlikeks õlideks. See, et need väävlit 

sisaldavad eeterlikud õlid ei esine ainult õites-seemnetes, vaid läbistavad kogu taime, 

kresside juures lehti, rõika ja mädarõika juures isegi juuri, annab nendele liikidele peaaegu 

raviva iseloomu, sest nende ainete läbi tungivad jõud põhjustavad toitumises nii loiu 

ainevahetuse elavnemist kui ka närviprotsesside vabanemist peas. Mädarõikal on eriline 

sugulus soojus-keeduprotsessidega maksas, sapivalmistamisega; ta tasandab sellel alal 

kuhjumisi, juhib ainevahetusse Mina-jõudusid ja teostab tuleprotsesse nende õigel kohal, nii 

et seeläbi vähendatakse närvisüsteemi koormust ja võideldakse eelsoodumuse vastu 

migreeniks. 

 Niisiis viitab see taimeperekond tervikuna tänu temas peituvatele muundumisjõududele 

nii vormis kui aines plastilisele ja keemilisele aktiivsusele, mis paiknevad esmajoones 

maksas. Nad soodustavad ühest küljest aine moodustamist ja ladestumist, koormavad elu 

teatud määral mateeriaga, aga nad teevad seda väävlielemendi soojuses ja põhjustavad seega 

teiselt poolt kogu ainevahetuse kiirendamist ja läbitulestamist. Ristõielistes on esindatud 

mõlemad tendentsid vastavalt sellele, kas neis domineerib enam plastiline või keemiline 

element. 

 

 Sarikõielised 

 

 Sarikõielistel ehk umbellifeeridel on kõigil ühesugune kuju. Kui ristõielistel on oma 

kujunemises ja ainelisuses väga mitmekesised ja muundumisvõimelised, siis sarikõieliste 

sugukond on kujult väga ühetaoline, olgugi et sinna kuuluvad sajad liigid. Seda 

märkimisväärset omapära võime mõista, kui püüame vaadeldes lasta endale mõjuda 

sarikõieliste välislaadi. Me näeme lahti kistud, peaaegu leherootsuni lõhestunud lehti 

reastatuna spiraalselt, väljastpoolt pikuti soonestatud õõnsa varre külge; vars seevastu 
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hävitab ennast ise ja läheb paljude kiirtena laiali, ja iga kiir hargneb veelkord väiksemateks 

kiirteks, millede lõpus välgatab enamasti valgest punakani viietäheline väike õis. Taime 

kogu olemus on kui valgusest läbistatud ja valgusest kujundatud. Lehtede kujust võib välja 

lugeda, kui tugev on valguse toime nende juures võrreldes teiste loovate jõududega. 

Vastavalt sellele, kas leht on terve servaga või ainult saagjas või ehk hambuline või hoopiski 

sulgjas ja täielikult lahti kisutud nagu sarikõieliste puhul, võib kindlaks määrata valgusmõju 

määra taime ülesehitusele. Valgus võtab ära lehemateeriat, lahustab selle peaaegu kuni 

vastupanuvõimelisema leherootsu aineni. Seega on rohelised lehed, õõnsad varred ja ka 

sarikaline õisik ja väikesed õrnad õiekesed valguse poolt vormitud. Sarikõielistel on tendents 

perifeeria poole, mitte nagu ristõielised, millel on tendents eristuda maises ruumis. 

 Tundub peaaegu imena, et see õhuline taimeperekond moodustab ka tihedaid, lihavaid 

juuri nagu näiteks porgand, seller või ka moorputk. Mis seal aga ainena moodustub, on ka 

valgusepärane, süsivesik: suhkur ja tärklis. Porgand on magus ja teatava määrani on seda ka 

seller ja pastinaak. Porgandi kollane, õiepärane värv viitab samuti sellele, et kosmilised jõud, 

mis muidu toimivad ainult õites, on siin tegevuses kuni juurteni välja. 

 Meie seni üldine arutlus süsivesikutoitumisest saab veel selgemaks sarikõieliste olemuse 

abil. Nende tegevus algab seal, kus toitainete vool on läbi sooleseina ära närtsinud ja abistab 

tärkavat toitainetevoolu. Maailmaprotsessi jaoks kujutab inimene taime jätku, seeläbi et ta 

hävitab, närtsitab seda, mida taim on üles ehitanud ja liidab siis, vabastatuna 

valgusjõududest, enesega närvisüsteemi. Valgus, mis on väljas taime üles ehitanud, töötab 

seesmiselt meie närvisüsteemi ülesehitamisel. 

 Sarikõieliste ehitus viitab valguse tegutsemisele; nendest taimedest võib välja lugeda, 

kuidas inimese meele-närviprotsessi põhialus on nendes valguskujundusprotsessides. 

Ülemise inimese meele-närviprotsessi peegelpilt on lagunemis-eritusprotsessid 

ainevahetuses. Sarikõielised juhivad lagunemisjõude perifeeriasse, soodustavad higi-, piima- 

ja kuseeritust ja teevad seeläbi ruumi hingelis-vaimse terveks liigendumiseks läbilaskvasse 

füüsilisse. 

 Seal, kus sarikõieliste sugukonnas tekivad aromaatsed seemned, nagu koriandri, 

apteegitilli, köömne ja aniisi puhul, näeme et need seemned on ravivahenditeks ebapiisava 

süsivesikuseedimise kahjustuste, ainevahetuses õhuorganismi paisutuste, s.t. puhituste vastu. 

On ju ka tähelepanuväärne, et neid seemneid kasutatakse eelistatavalt vürtsidena leiva ja 

saiatoodete jaoks. 

 Tilli, harakputke ja peterselli hindame kui aromaatseid lisandeid kõige erinevamate 

toitude juurde. Nagu kõik sariktaimed on nad valgusepäraselt lahustavad, toitumises 

kergendavad, tärkavat toitumisvoolu kandvad ja peaaegu vürtsidega ühes suunas mõjuvad 

taimed, võiks öelda verdpuhastavad kevadtaimed. 

 

 Huulõielised 

 

 Huulõieliste ehk labiaadide olemus ilmneb siis, kui neile läheneda nina ja keelega, s.t. 

nuusutada ja maitsta. Nad annavad soojendavat lõhna ja maitset. Sealjuures on omapärane, et 

mitte ainult õitest ei hoova lõhna, vaid kogu taim koos lehtede, varre ja juurtega on nagu 

kastetud aromaatse tule kujundusjõudu. Kui võtta näiteks piparmündileht, hõõruda see 

sõrmede või hammaste vahel peeneks ja püüda lasta lõhna- ja maitseomadusi endale 

mõtisklev-vaatlevalt mõjuda. Siis võib tunda ennast läbistatuna õndsast soojusest. Kogu 

meie olemus tunneb ennast aroomis armastavalt keskendatuna ja rahuneb. Sellesse 

taimesugukonda on kätketud mitte erutavad, vaid mitmesugusel individuaalselt aromaatsel 

viisil rahustavad ja harmoniseerivad jõud. Raske muudetakse kergeks, jahedust 

soojendatakse ja ühekülgsust täiendatakse maitse abil, seetõttu muutuvad ainevahetusjõud 

rahuldatult üksteisele vastavaks. 

 Soojendavate harmoniseerivate jõudude kandjateks on eeterlikud õlid, mis läbistavad 

kogu taime. Need omakorda võlgnevad need omadused vesinikule, mida me 
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„Substantsiõpetuses“ nimetasime tuleaineks. Taimeriigis ei ole vesinikurikkamaid aineid kui 

eeterlikud õlid. Selle aine lendumises püüdlevad nad kosmilistesse kaugustesse; nad 

kannavad taime üles oma olemuse juurde. Need ained on otsesteks vahendajateks nähtumuse 

ja olemuse vahel Goethe mõttes. Taime lõhnas haarame tema sisemise olemuse ja otsekohe 

võlub lõhn ka tema olemuse pildi, s.t. maise ilmutuskuju, meie seesmise silma ette. 

 Jälgitagu erinevust eeterlike ja rasvaste õlide vahel, mis moodustuvad alles küpses 

seemnes! Ka rasvane õli on vesinikurikas, aga ta on moodustunud alles kosmose 

peegeldunud vastusena õite äravoogamisprotsessile, materiaalsuse minetamisele 

aromatiseerumisprotsessis. Seetõttu on rasvane õli küllastunud aine, pööratud maisesse ellu, 

temas on ka soojusjõud, seda aga seotult kui taimekeemia kõrgeim süntees, võrreldavalt 

soolaga, moodustatud happest ja glütseriinist, mis siin asendab alust. Rasvasel õlil on teine 

suund kui eeterlikul, ta tuleb – nagu me seda nägime ristõieliste puhul – maale lähemale. Ta 

on soolalaadne iseendas puhkav aine, mateeriaga raskendatud maailmasoojus, mida me 

põletamise teel võime uuesti temast vabastada. 

 Huulõielised esindavad aga igal juhul aromatiseerimise, äraõitsemise `zeste, üle kantuna 

inimestele: seedimistegevust teiselpool sooleseina. Sellega aitavad nad eelkõige omastamis- 

ja muundumisprotsesse veres, nad saadavad aineid nende ilmutuskujust olemusjõudude 

vabasse maailma. Need olemuslikud jõud vabanevad aine lõhustumisel ja nad suunavad 

Mina-organisatsiooni jõudusid individuaalse inimvalgu moodustamisele. 

 Nii piparmündid, meliss, vorstirohi, aedliivatee ja salvei kui ka oarohi ja rosmariin 

soojendavad meie toiduvoolu ja mõjuvad eriti seal, kus südamesüsteem vahendab inimese 

ülemise ja alumise organisatsiooni protsesse. 

 Paljudele võib näida kummaline, et nendel tule-kujundusjõust moodustunud taimedel on 

tihti õige massiivne neljakandiline vars. Lisaks sellele on ristamisi üksteise peal asetsevatel 

lehtedel tendents võtta ruudu või kuubi kuju, mis täiuslikult on omane ainult maasoolale. 

Jaa, aga ka tuli ja sool on sugulased ja ei ole sugugi ekslik näha huulõieliste perekonnas,ühte 

astet kus väljendub soola tarkuse ürgkuju. Tulejõud suunduvad läbi kuju, mis kannab täiesti 

maasoola jõudude tunnuseid, pääseb aga uuesti lahti eeterlike õlide aroomiks, ühendades 

üheks eluprotsessiks nii laskumise kui tõusu. 

 

 

15. MAAVITSALISED 
 

 Kartul ja tomat 

 

 Maavitsalised on mürktaimede perekond. Paljude teiste kõrval kuuluvad siia belladonna 

(karumustikas), koerapöörirohi (maruhein), okasõun, tubakas ja ka mõlemad tänapäeval nii 

levinud toiduained kartul ja tomat. „Substantsiõpetuses“ kirjeldati, et mürktaimed lasevad 

loomalis-hingelise liiga sügavale oma organisatsiooni, ja kuna taimedena ei ole neil 

vastavaid eeldusi, siis moondub piiratud lämmastikusisaldusega normaalne 

valgukujundamisprotsess seemnes harilikult mürgikujunemiseks, alkaloidiprotsessiks. 

Maavitsaliste mürgisus avaldub seega kasvavas lämmastikusisalduses. Ka nende taimede 

õite vormis, sügavale alla viljasõlmedeni tõmbunud tühimikes, võime märgata 

loomamoodustamise ürgkuju teatud matkimist, nimelt gastrulatsiooni. 

 Mis on meid ajendanud kartulit, mille pealsed ja viljad on ju ohtlikult mürgised, ja 

tomatit toidutaimedena sellisel määral kasvatama, nagu seda tänapäeval tehakse? 

 On tähelepanuväärne, et kumbki neist ei ole meie kodumaine taim, vaid toodi 

hispaanlaste poolt Ameerika avastamisretkelt Euroopasse kui kurioosumid. Mõlemad 

pärinevad Peruust ja olid atsteekide kultuurtaimed. Atsteegi nimetus tomati jaoks oli 

„tomatl“, kartul sai oma nime aga alles Euroopas ja nimelt trühvlist – tartuffolist – mille 

sarnane ta arvati olevat. 1588.a. kasvatas botaanik Clusius esimese kartuli Euroopas. 

 Nagu Ameerika avastamine ise on uue teadvushoiaku üks esimesi samme, inimene 
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hakkab oma ümbritsevat maailma vallutama, seda haarama oma isiksuse meelteorganite abil 

ja maailma võitma, mitte ainult maid, vaid ka loodusseadusi avastama, nii tuleb ka kartulit ja 

tomatit käsitleda toiduainetena, mis peavad äsja tekkinud teadvushinge esimesi samme 

kergendama. Ühelt poolt pea puhtintellektuaalse tegevuse stimuleerimisega ja teiselt poolt 

iseennast nautiva egoistliku olemuse ergutamisega. Siiski tuli leppida sellega, et seetõttu pidi 

vaimu areng minema materialismi ühekülgset teed. Kuidas seda mõista, saab selgemaks 

järgnevast. 

 Kartulit peetakse meie süsivesikuga peavarustajaks, tema levikut võib nimetada tohutuks. 

14 protsenti saksa külvipinnast on kartulipõldude all. Teadus hindab kartulit kalorite andjana 

ja sobivana massitoiduks, seda küll mitte ainult inimmasside mõttes, vaid ka koguse mõttes, 

mida üksik inimene oma nälja rahuldamiseks sööma peab. 

 Selle kohta võib anda seletust toitainete sisalduse võrdlus kartulis ja nisuteras: 

 

   süsivesik  valk  rasv  vesi 

______________________________________________________________ 

 

kartul  18%    1,5%  ,1%  80% 

nisu  75%   10,0% 1,0%  10% 

 

 Juba siit on näha kartuli vähene väärtuslikkus teraviljaga võrreldes. See muutub veel 

palju kaalukamaks, kui minna kartuli sisemiste omaduste juurde: ta on küll tärklist tootev 

taim, kuid süsivesik ei ole talletatud seemnetesse nagu teraviljade puhul, vaid maa alla juurte 

mugulatesse. Me teame, et seetõttu on tal täiesti eriline seos närvisüsteemiga. See on küll 

olemas ka porgandil ja selleril, ja me oleme selgitanud, kui stimuleerivalt ja kosutavalt 

toimivad need juurviljad peale. Kartuli puhul on aga tegemist veel millegi muuga. 

 Kogu maavitsaliste laad ja karakter vajutavad oma pitseri ka kartulile ja me mõistame, et 

ka tärklis – olgugi, et keemiliselt ei ole see ilma pikemata tõestatav – on selle karakteri üheks 

väljenduseks. Kunstilise kaasaelamisvõimega saab vaatluses aimata kartuli tärklisetera 

omadusi võrreldes nisu tärkliseteraga. 

 

 
Joonis 25 

Kartuli ja nisu tärklis. 

 

 Kartuli tärklisetera sulgub jonnakalt iseendasse, mis paistab harmooniliselt 

tasakaalustatud nisu tärklisetera struktuuri kõrval sama moonutatud kui valgu 

moodustamine, mis mürktaimede puhul tekitab alkaloidi. 

 On kerge taibata, et sellise süsivesiku seedimine ei kulge nii libedalt nagu teiste taimede 
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puhul. Süsivesikute seedimise juures kirjeldatud ergutus närvisüsteemi ülesehitamiseks ei 

saa kartuli seedimise puhul toimuda sama isetult; pigem on nii, et aju ise on lõpliku 

seedimise juures kaastegev. 

 „Nii et süües ehtsat rukki- või nisuleiba, seedime selle korralikult maos ja sooltes ja ei 

oota, et meie pea peaks seedimise eest hoolitsema, vaid ta võib juba juhatada laialikandmist 

kehas. Seevastu kui me kartulileiba või üleüldse kartulit sööme, siis tuleb välja, et pea peab 

juba kartuli seedimisele kaasa aitama.“ (Rudolf Steiner) 

 Me oleme kirjeldanud, kuidas süsivesikutoitumist juhib eeskätt keskaju, see on 

närvisüsteemi see osa, mis osaleb põhiliselt loovas, kunstilises ja fantaasiarikkas mõtlemises. 

Kui nüüd just keskaju on kartulisöömise tõttu nii hõivatud seedimisest, et ta oma 

pärisülesandest kõrvale tõmmatakse, siis jääb mõtlemistegevuse aluseks ainult eesaju, ja see 

on oma tugevamini diferentseeritud rakkudega ja oma lokaliseeritud võimega enam aluseks 

oleviku asjalikule mõtlemisele, teaduslik-kainele abstraktsioonivõimele, mis, niikaua kui ta 

ei mõista vaimuteadust, toetab just materialistlikku mõtlemist. Tõepoolest on seesmine loov 

mõtlemine Euroopas tagasi läinud sellest ajast alates, kui kartulitoitumine populaarseks 

muutus, 

 Asi läheb aga edasi: me oleme selgitanud, et süsivesikutoitumine teenib inimeses 

eelkõige hingelist, aistimisvõimet ja sellega seoses olevat liikumisvõimet. Neid 

hingevõimeid vajab inimene kogu oma organismis. Rukki ja nisu süsivesikud annavad talle 

neid võimeid; kui ta saab aga ainult kartuleid, siis jäävad need jõud peas seotuks ja inimene 

muutub nõrgaks ning ei suuda korralikult töötada (Rudolf Steiner). 

 Just see, mis inimeses on vaimset, muutub jõuetuks ja ikka unisemaks, kui inimene ei ole 

võimeline sööma süsivesikuid, mille jõud teda kui inimtervikut läbistavad. Kui inimene aga 

kartulisöömise tõttu mitte ainult nii nõrgaks ei jää, et ta enam oma jalgu ja käsi tööks õieti 

kasutada ei suuda, vaid isegi nii nõrgaks, et ka soojätkamisele kaasa aitavad organid ei ole 

enam tegevad, siis muutub asi veelgi halvemaks. Individuaalsus seob end juba viljastamise 

juures füüsilise inimiduga. On teada, et embrüonaalne kasvamine ja isegi veel väikelapse 

kasvamine kuni 7. eluaastani lähtub peast. Niisiis on oluline, et individuaalsus saaks pead 

õigesti läbistada. Kui nüüd aga vaimlis-hingeline kohtab idu, mille peaalge on isa või ema 

ülemäärase kartulisöömise tõttu rikutud, siis on vaim-hingel raske pead õigesti läbistada. 

Sellisel viisil arenevad vesipead. Me teame, et inimolemus inkarneerub järk-järguliselt 

seitseaastakute rütmis. Kuni seitsmenda eluaastani kujuneb välja elav füüsiline keha – see 

lõpeb jäävhammastega, seitsmendast kuni neljateistkümnenda aastani vallutab keha hing. 

Selle perioodi lõpetuseks on suguküpsus, ja neljateistkümnendast kuni kahekümne esimese 

aastani läbistab Mina hinge ja keha – kuni täisealiseks saamiseni. Kui nüüd on tegu sellise 

peaga, mille puhul hingelis-vaimne ei pääse kartulisöömise tõttu füüsilisele inimesele 

korralikult lähedale, siis häirub ka see, mis nendel elulõikudel peab sündima. „õigupoolest 

läheb inimene sellisel puhul läbi kogu oma elu nii, nagu ei olekski tal keha üldse olemas, 

otsekui oleks ta üleväsinud“ (Rudolf Steiner) 

 Asi ei ole mitte ainult nii, et ühekülgne kartulitoit muudab ajuprotsessi ikka maisemaks, 

vaid et inimesed kartulisöömise mõjul ei sünni ka elu jaoks küllaldaselt tugevatena. Kui need 

kahjustused püsivad läbi sugupõlvede, nagu see juba tänapäeval on, siis on aeg sellele 

tähelepanu pöörata, kui me ei taha, et tuleksid nähtavale tugevad degeneratsiooniilmingud. 

 Iseäranis laste juures tuleb tähele panna, et neid ei toidetaks liiga ühekülgselt kartulitega. 

Kui märgatakse, et nad muutuvad rahutuks, unustavad kergesti, on tähelepanematud ja 

unised, võib tavaliselt arvata, et see on rohke kartulisöömise tagajärg. Sellisel juhul võib 

seda tasakaalustada suhkru, aedvilja ja puuviljaga, ka soojendavate maitseainetega (köömen, 

mädarõigas, tüümian). On olemas üks roog, mis on tekkinud seeläbi, et terve rahvainstinkt 

aimas neid seoseid ja valmistas kartuleid koos õuntega; seda rooga nimetatakse Austrias 

piltlikult ja iseloomustavalt „taevas ja maa“. 

 Kui eelpool kirjeldatut selgelt silme ette tuua, ei saa teisiti kui olla ehmunud sellest 

teadmatusest, mis selles osas valitseb, pidades silmas kartuli laia levikut Euroopas. Kollathi 
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järgi koosneb 12 protsenti meie kogutoidust kartulitest. Selle asjaolu vastav arvessevõtmine 

võiks kuuluda rahvamajanduse tuleviku-ülesannete hulka. Ka sotsiaalsete suhete tervislikkus 

sõltub sellest, kas kartuli kasvatamist on võimalik piirata rahva tervist soodustava määrani. 

 Nähtavasti on aga ka kartul ise tänapäeval degenereerunud. Arvukad haigused, mis teda 

tabavad, viitavad võimalusele, et kartul ühel päeval kultuurtaimena kaob. Nii nagu ajaloos 

tihti kultuurtaim hääbub, kui tema ülesanne on täidetud. Nii võib öelda: kartul läheb oma 

allakäigule vastu mitte sellpärast, et teda hävitab kartulimardikas, vaid kartulimardikas 

ilmub, kuna kartul on oma tõelise missiooni täitnud ja peab nüüd taanduma. 

 Tomat on rahvatoiduks saanud alles mõne aastakümne eest. Toitumisteaduses 

propageeritakse teda „vitamiinirikkana“ ja elu-uuenduste püüdlejad on sellest innukalt kinni 

haaranud, ning temast on tänapäeval saanud peaaegu valitsev köögivili. Nagu kartul põllul, 

on ka tema muutunud anastajaks meie köögiviljaaias. Tema laad vastab – olgugi et ta ei ole 

mürgine – täiesti maavitsaliste karakterile. Kui vaadelda tema egoistlikult vohavaid 

eluprotsesse, siis ei saa muidu, kui tuleb hoida tema suhtes teatud distantsi. Sügava mulje 

jätab ka see, kui kuuldakse aednikelt, et tomat kasvab kõige paremini omaenese jäätmetel. 

 Vaatamata kõigile keemilistele uuringutele ja vitamiinide määramistele, mis tomati 

kasuks räägivad, tuleb siiski arvestada ka mittemõõdetavaid asju, mida vaatlev otsustusjõud 

vahendab selle taime intiimsematest omadustest. Eelkõige ei saa hästi tema vohavaid 

kujundusjõude anda toiduks sellistele inimestele, kellel on soodumus vähile. Vähi füüsilised 

eelstaadiumid seisnevadki selles, et inimene eraldab ennast hingeliselt välismaailmast, 

tõmbub iseendasse, ei loo huvi ja armastuse kaudu suhet maailmaga, ja see sissepoole 

pööratud jõudude taandarenemine sel viisil lööb vohama kehaliselt. Kindlasti on see pikk ja 

komplitseeritud draama, aga see kannab endas jooni, mis sarnanevad tomati kasvamisele. 

Vähihaige vere ja tomatimahla kristallisatsioonipiltide võrdlemisel on kindlaks tehtud 

kristallisatsioonipildi struktuuri sarnasus. 

 Nii näeme, kuidas maavitsaliste kaks esindajat meid inimkonnaarengus hea tüki maad 

saadavad. Kingitusena läänemaailmast on nad kaasa aidanud meie hingearengule läbi 

materialismi selle punktini, kus me peame kasutusele võtma võimed, mis meie nende kaudu 

saanud oleme, et arendada uut teadust, mis viib kõrgemale tasandile, teadmiseni elavast. 

 

 

  
16. MAITSEAINED 

 

 Samal määral, kui inimlik hing on inimkonna ajaloo vältel füüsilist keha vallanud ja seda 

oma seesmises diferentseerituses läbi elanud, on toitumises kasutusele võetud lisandid, mida 

me nimetame vürtsideks. Egiptuses sõid vürtsitatud toite ainult preesterkuningad, hiljem 

eelkõige kuninga õukond, ning Kreeka ja Rooma õitseajal võib rääkida vürtside üldisest, aga 

mitte väga suurest tarbimisest. Areneb vürtsikaubandus, mis edasi aga araablaste poolt juba 

eriliselt välja arendatakse. Keskajal oli vürtsidel suur väärtus. Näiteks mängis pipar peaaegu 

samasugust rolli nagu kuld, ta oli maksevahendiks; piiridel maksti pipratolli ning vürstid ja 

kuningad kinkisid üksteisele vastastikku pipart. 

 Keskajal algab inimmõistuse orienteerumine meelelisele maailmale. On mõistetav, et 

ärkamisega meelteorganites, meelte püüdlusega teravamalt, diferentseeritumalt ja värskemalt 

ümbritsevat maailma haarata, kaasneb vürtsikultuuri viljelemine. Kõikjal, kus arenes 

ärkvelteadvus mõiste eristumise suunas, leiame vürtse; iga klooster, iga vürstihoov võistles 

vürtside rakendamise kunstis. Kui taheti uurida meeltemaailma seadusi, minna üle unelevast 

mõistmisest ärkvel vaatlusele, siis tuli seda kõigepealt kehaliselt ette valmistada ja 

soodustada. 

 Vürtsidel on, kui neid põhjalikult uurida, keskne asend toiduainete ja ravimite vahel. Nad 

ei ole enam ülesehitavad toitained selles mõttes nagu valk, rasv ja süsivesik; teisest küljest ei 

ole nad aga ka veel mitte spetsiifilised ravimid. Võib-olla on neid kõige parem nii 
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iseloomustada, kui öelda, et nad asuvad kõige lähemal soolale. Sool nimelt esindab 

vürtsijõudu üldiselt kui teatud vürtsimõju ürgtüüpi. Arutlustes soola üle õppisime tundma 

tema kaunist omadust, et olemata ise maitsev teeb ta kõik muu maitvaks nagu valgus, mida 

ennast ei nähta, kuid mis muudab kõik muu nähtavaks. Nii on sool kogu maitsmise põhialus 

ja seega jõuame kõikide vürtside põhilaadini: neil on tegemist maitsmisega. 

 Üldiselt peetakse seda kunstiliseks väärtuseks, kui toidus teatud vürts esiplaanile tungib. 

Hea köök püüab alati toitu niimoodi vürtsitada, et roa põhikarakter jääb täiesti püsima, 

omandab aga lisatud vürtside abil teatud kõlavärvi. Seetõttu peab köögis alati palju vürtse 

varuks olema, ja perenaise kunst on neid vastastikku niiviisi tasakaalustada, et tekiks 

aroomide sümfoonia. Toit ja vürts kokku moodustavad täiuslikkuse. 

 Kõigest sellest nähtub, kui tugevasti on vürtsid seoses teadvuse arenguga, mitte ainult 

valmistaja, vaid eelkõige sööja teadvuse arenguga. Teadvusprotsess algab juba toidu 

nuusutamise ja maitsmisega, ja mida peenemalt ja ergutavamalt maitset puudutatakse, seda 

suurema huviga saadetakse toit seedimisvoolu. Me näeme, kuidas siin ärkamine mõjub kuni 

füsioloogiliste protsessideni, ja kuidas õige vürts on seetõttu seedimist soodustav, et 

individuaalsus võtab sellest elavamalt osa. 

 Soolaseedimise juures kirjeldati, kuidas sool, kui teda õigel viisil seedida, soojuse kaudu 

soodustab mõtteelu tärkavast toitumisvoolust kuni ajuni. Koos toidu vürtsiga sööme me 

soola äratusjõude. Maitseained, mis tekitavad koos soolaga maitsesümfoonia, pärinevad 

eeskätt sellistelt taimedelt, mis kogu oma olemusega esindavad närtsimist, niisiis 

mineraliseerumist, soolastumist tuhastamise mõttes, nagu seda kirjeldati huulõieliste juures. 

Aromaatsed maitsetaimed hoovavad oma aromaatset olemust kosmose soojusesse ja sel 

viisil soodustavad nad ka seedimise selliseid protsesse, mis juhivad soojusolukordadest 

teadvusprotsessideni meele-närvi süsteemis. Võib koguni öelda, et soola sugulastena on nad 

igaüks mingi metamorfoosiaste soola tarkuseni. Nad juhivad Mina-organisatsiooni jõude 

sügavamale ainesse, ergutavad seeläbi ainevahetust, nii et inimene muutub tahtesfääris 

virgemaks. See on oleviku ülesande eelaste saata tahet üles mõtetesse ja seega leida 

vabaduses ühendust tarkusrikaste maailmamõtetega. 

 On ülearune märkida, et me oleme vürtside iseloomustamisel täielikult loobunud kalorite 

hindamisest. Vürtside väärtus rajaneb mittemõõdetavatel, kuid sellest hoolimata kogetavatel 

asjadel. Vürtsid moodustavad toidu vaimu. Nad korraldavad maitsekomponentide kooskõla 

ja annavad toidule individuaalse pitseri. Toit ja vürts on tervik, seepärast kuuluvad vürtsid ka 

kööki ja mitte ainult söögilauale. Kindlasti on mõnikord meeldiv mõni iselaadne järelmaitse, 

aga toidu ja vürtsi terviklikkuse peab looma juba keeduprotsessis, muidu pahandavad 

seosetud lisandid kultiveeritud maitset. 

 Kui uurime maitsmise füsioloogiat, siis ilmneb esimesena asjaolu, et maitsmisaistingud 

tekivad keele äärel, keeleotsast kuni keelepärani. Selle maitseteskaala võib alates keeleotsast 

kindlaks määrata: mõlema polaarsuse, „magusa“ (keeleots) ja „kibeda“ (keelepära), vahel 

paiknevad maitseomadused nagu „rasvane“, „hapu“, „terav“, „mõrkjas“ ja „soolane“ 

(Diffenbach). Nii saame seitsmeosalise maitsespektri, millesse lülituvad sundimatult 

erinevad vürtsid: 

m a g u s : mesi, suhkur, küpsed viljad. 

r a s v a n e : pähklid, oliivid, mandlid. 

h a p u : toored viljad (kappar), sidrunid, äädikas, hapuoblikas. 

t e r a v : pipar, paprika, laugud (sibul), mädarõigas, sinep. 

m õ r k j a s : petersell, majoraan, salvei, tüümian, rosmariin. 

s o o l a n e : sool, köömen, oarohi, leesputk. 

k i b e : kaneel, koirohi, emajuur jne. 

 

 Vaadeldes seda spektrit märkame, et see vastab kenasti kolmeosalisele taimele. 

Kvaliteedid „magusast“ kuni „teravani“ pärinevad õite-viljade alalt, „mõrkjas“ lehest ja 

„soolane-kibe“ koorest ja juurtest. Kindlasti on ka erandeid, kannab ju taim 
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vegetatsiooniprotsesse õitest juurteni ja vastupidi, aga siis on erandil ka eriline võlu, jaa, 

peaaegu terapeutiline karakter nagu teravamaitseliste juurte või kibedate viljade puhul. 

 Antiikmeditsiin Hippokratesest Paracelsuseni mõistis „humoorese“ all nelja liiki mahlade 

tegutsemist inimese organismis, mida nimetati mustaks ja kollaseks sapiks, limaks ja vereks. 

See vana arusaam ühendas kujutluse erinevalt segatud kehamahladest, mis näitab iga kord 

ühe nimetatud valdava vedeliku iseloomu, ettekujutusega neljast temperamendi tüübist. 

Kuidas on mahlad segatud, s.t. vastavalt sellele, milline temperament vanas aristotellikus 

mõttes on valdav, maaraskus või veekandvus, õhukergus või tuli, selle kaudu on 

temperament kehaliselt tingitud. Mustas sapis tegutseb pimedus ja maaelemendi raskus, 

melanhoolne meelestatus; limas tekitab vesine olemus flegmat, kollases sapis tuli 

koleerilisust, ja veres põhjustab õhuelemendi hüplev kergus sangviinilise temperamendi. 

Tänapäeval võime uue vaimuteadusliku inimkäsitluse kaudu iseloomustada ka inimese nelja 

olemusliiget ja liigitada temperamendid. Seetõttu saab võimalikuks anda ratsionaalseid 

nõuandeid ühekülgsete temperamendikalduvuste tasakaalustamiseks toitumise abil. 

 Füüsilises kehas seotud olev melanhoolik vajab tasakaalustamiseks koleerilisi vürtse: 

pipart, paprikat, curry't, sinepit ja rõigast. Kui väga seda vajadust tänapäeval tuntakse, 

ilmneb sellest, et Saksamaal tarbitakse aastas kakskümmend miljonit kg sinepit, see teeb 

inimese kohta umbes 700 g. Kuumavereline koleerik seevastu peaks vältima tuliseid vürtse 

ja pöörduma melanhoolsete vürtside poole. Ta vajab tugevat, vormivat, mineraliseerivat 

juurejõudu, mis ohjeldab tema sulfuurilist ainevahetustuld. Selleks sobivad kibe-soolased 

juured ja koored. Oma eluprotsessidesse, s.t. oma elukehasse kütkestatud flegmaatik peaks 

laskma ennast tiivustada sangviiniliste vürtside poolt või ergutada koleeritliste poolt. Sibul, 

murulauk ja sarikõielised oleksid tema dieediks eelistatud teravate vürtside kõrval. Samuti 

peaks sangviinik, kes oma elukehas kergesti kiirgub ja lendub, tarvitama oma dieediks 

flegmaatilisi vürtse nagu pähklid, oliivid, mandlid. Ka leesputk, mis on maggivürtsi 

peakoostisosa, mõjub siin rahustavalt ja kinnitavalt. Üldse hoiab taimtoit sangviiniku 

seedimisjõude kinni kontsentreeriva pingutuse juures, mis avaldab kosutavat mõju ka 

vaimsele kontsentratsioonivõimele. 

 Vürtside rakendamise väga tähtis ala on teadlik toiduvalmistamine näljaaegadel, kus asi 

seisab kvantiteedi asendamises kvaliteediga. Vürtsid aktiviseerivad kogu inimese organismi. 

Nad aitavad omastamis- ja muundamisprotsesse, nad soodustavad seedetegevust sisemise 

liikuvuse kasvuga, mistõttu toiduained kasutatakse paremini ära. 

 Vürtside omaduste tundmise kaudu ja neid arvestades on meil võimalik soodustada 

inimaine originaalset ülesehitust stimuleerides nelja valku moodustavat organsüsteemi – 

südant, maksa, kopse ja neerusid. Varasemates mõttearendustes nägime, et need neli 

organsüsteemi on seoses inimese olemusliikmetega, ja teisest küljest, kuidas vürtsid on 

ergutuseks selles jõudude koosluses. 

 Öeldu illustreerimiseks on väga huvitav uurida nähtust, mida tänapäeva füsioloogias 

kirjeldatakse kui seedimis-leukotsütoosi. Leiti, et peale söömist suureneb valgete vereliblede 

(leukotsüütide) hulk. Kõigepealt arvati, et leukotsüüdid avaldavad teatud viisil vastupanu 

toiduga organismi tungivate võõrkehade vastu. Uuemad uurimused on seevastu näidanud, et 

leukotsütoos tekib juba nii vara, et see ei ole mõeldav reaktsioonina toiduainetele, mida veri 

on vastu võtnud. Tehti isegi kindlaks, et valgete vereliblede hulga suurenemine algab juba 

enne toidu söömist, see ei tähenda niisiis midagi muud, kui et leukotsüüdid väljendavad 

himu, mida me nimetame isuks. On selge, et söögihimu, isu, asub hinges ja et seega on 

valged verelibled hingekeha füsioloogiliseks väljenduseks. Nende arvu suurenemine näitab, 

et hingekeha võtab aktiivselt ainevahetusest osa. Samal viisil peame nägema punaseid 

vereliblesid Mina füsioloogilise väljendusena ja lümfotsüüte elukeha väljendusena. See kõik 

toimub hüübimisvõimelises vereseerumis, füüsilise keha füsioloogilises väljenduses. 

Tulevase uurimise hooleks jääb tõestada neid seoseid teaduslikult, peenemate bioloogiliste 

meetoditega ja jõuda täiesti uue tunnetuseni hinnates verepilti sellest seisukohast. Selle 

uurimuse üheks haruks võib olla vürtside mõju olemusliikmetele, temperamendile ja 
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elundkondadele. 

 

füüsis  melanhoolik vereseerum  maa  kopsud 

elukeha  flegmaatik  lümfotsüüdid vesi  maks 

hingekeha sangviinik  leukotsüüdid õhk  neerud 

mina  koleerik  erütrotsüüdid tuli  süda 

 

 

  
17. NAUDINGAINED 

 

 Kohv, tee, kakao, tubakas ja alkohol 

 

 Naudingainete juures on alati tegu mürgi kerge mõjuga, mistõttu inimene elab läbi 

midagi, mida ta ilma nendeta läbi ei elaks või mis on saavutatav ainult tahtliku vaimse 

pingutusega. Sest naudingmürkidele on iseloomulik just see, et nad muudavad mingil viisil 

vaim-hinge seost kehaga. Selle muudatuse tagajärjeks on teadvuse tõus või 

ümberkujunemine, mida me tunneme rahulduse või naudinguna. See on muidugi vaid tugi, 

millest me aga tänapäevases kultuurelus hea meelega ilma olla ei tahaks. Õigupoolest tugev 

hing ei vaja seda toetust. Varemalt tavatseti rahva kultuuritaset hinnata seebi tarvitamise 

järgi; tänapäeval võiks kultuuritaseme kohta järeldusi teha naudingainete tarbimise järgi, aga 

vastupidises mõttes. Tsivilisatsioonikahjustustest halvatud hingelis-vaimne vajab 

naudingainetega ergutamist. „Geenius ei suitseta“, ütles Goethe. Aga keskeltläbi soodustab 

naudinguvajaduse rahuldamine inimkonnas – kui see ei muutu kireks – loomejõudu ja 

soodustab inimestevahelisi siiraid suhteid. 

 Kui jätame kõrvale alkoholi, siis pärineb naudingainete mürgitoime taimemürkidest, 

alkaloididest (kofeiin, teiin, teobromiin, nikotiin), mida kirjeldasime põhjalikult 

„Substantsiõpetuses“. Need tekivad, nagu öeldud, seeläbi et maailma hingelisus tungib liiga 

sügavale taime. Taim ei ole organiseeritud hingolevusena nagu loom, seetõttu on 

õigustamatu ka valguna moodustunud animaalne. Lämmastik, mida kirjeldasime kui hinge 

kandjat maailmas, mis on selline valgu komponent, mis võimaldab loomas loomulikku 

füüsilist liikumist samuti ka hingetasandil aistinguid ja tervet instinktelu. Taimes seevastu ei 

ole need reaktsioonid võimalikud. Seetõttu ilmub valgu aistingut kandev substants taimes 

muutununa alkaloidiks, mürgiks. Saab mõistetavaks, et selline lämmastikku sisaldav mürk 

toimib nüüd ka inimese organismis eelkõige hinge konfiguratsioonile ja nimelt seeläbi, et ta 

teatud suhtes muudab vaim-hinge kinnitumist organismi külge. Seeläbi tekitatud teadvuse 

ergutus on suhteliselt süütu loomuga, kui tarvitamine ei muutu harjumuspäraseks ja liigseks. 

Viimasel juhul viib nautimine pikkamööda orgaaniliste kahjustusteni. 

 On märkimisväärne, et meie tavapärased naudinguained voolavad Euroopasse kogu 

maailmast: kohv ja tee idast (Ees-Aasiast ja Ida-Aasiast), kakao lõunast (Aafrika), tubakas 

läänest (Ameerika). Euroopa võib pretendeerida ainult alkoholi autoriõigusele. Juba 

naudinguainete geograafia võib viidata naudingumürkide iseloomule. 

 Kohv on naudinguainetest vist küll kõige levinum. Saksamaal on tarbimine ühe isiku 

kohta aastas 2,1 kg. Valmistamine varieerub kangest araabia mokkast, mis on suhkruga 

keedetult erakordselt ergutav jook, kuni liitrite kaupa tarbitava, naljaviluks „õiekesekohviks“ 

nimetatud leotisena. Mida põhjustab siis kohv inimese organismis vaadatuna 

vaimuteaduslikust vaatekohast? 

 Rudolf Steiner kirjeldab, kuidas kohvijoomisel elukeha tõstetakse füüsilisest kehast veidi 

välja, aga nii, et füüsilist keha tuntakse tugeva põhialusena. Kohv toonitab füüsilise keha 

struktuuri teadvuse jaoks teravamalt, ja kuna see struktuur on nii tark ja järjekindel, saavad 

meie mõtted selle struktuuri tundmisest järjekindlamalt loogiliseks. Nii soodustab 

kohvijoomine mõtlemise tugevust. Ikka ja jälle tuleb esile keha ja mõtlemise seos. Kohv 
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põhjustab ka ainevahetuses sedasama, mida üleval mõtlemises; korrastatud seedimine vastab 

korrastatud mõtlemisele. Ja mõlemad tulevad nähtavale füüsilise keha korrastatud struktuuri 

taustal. 

 Nagu eelpool kirjeldatud, on kohv taimolemisest üle astunud hingelisuse suunas, nii et ta 

saab enda peale võtta inimhinge teatud tegevusi, ja nimelt tendentsi loogilisusele ja 

kindlusele, mis kutsuvad esile ka mõtete juhtimise teatava pidevuse. See omadus võib aga 

äärmuslikuks muutuda ja hing jääb püsima ühe mõtte või ühe teema juurde, nii et algab nii-

öelda „tühi targutamine“, iseäranis kui sellele lisandub veel kalduvus põhjalikkuseks või 

pedantsuseks. Ilma kohvita jääks mõnigi ajalehekülg tühjaks, seepärast nimetas Rudolf 

Steiner kohvi naljapärast „literaatide joogiks“. Neil aga on kalduvus põigata tähtsusetusse, 

kaotada jutujärge, selle jaoks võib kohv olla kasulikuks parandajaks ja toeks. Kes tahab aga 

omandada loogikat kui võimet omaenda jõuga, see peab kohvijoomist vältima ja mitte 

laskma kohvil endas mõelda. 

 Tee kutsub esile elukeha samasuguse eraldumise füüsilisest kehast, kuid nüüd ei tunta 

füüsilist keha kindla alusena, vaid elamused pöörduvad vastupidisesse suunda. Füüsilise 

keha tark struktuur lülitatakse välja ja jäetakse maha, elukeha astub talle omastesse 

voogavatesse seaduspärasustesse ja vajutab need ka mõtteellu. Mõtteelu muutub seetõttu 

laialivalguvaks ja vähem kohaseks ühendada fakte. Fantaasiat ergutatakse enam näiliselt 

sädeleva vaimsuseni, mis teatud asjaoludel võib muutuda vaimukuseks. 

 Teejoomine elavdab mõtteid teravmeelsuse, briljantsuse ja kerguse suunas. See 

teadvusevärving iseloomustab meie aja üht teist nähtust, mille pärast teed nimetati 

„diplomaatide joogiks“. 

 Nendele kahele elegantsele naudingainele järgneb väärikalt tubli „filistrite jook“ – kakao. 

Ta asetseb tee ja kohvi vahel. Samuti nagu nende puhul vabaneb elukeha füüsilisest kehast, 

kuid nüüd ei ole reaktsiooniks ei sellele sümpaatiaga tagasivaatamine ega ka sellest 

antipaatiaga ärapöördumine, vaid elatakse läbi füüsilise keha raskust. Kakao on ju ka 

armastatud jook perekondlikel pidustustel kõigi selle traditsioonide ja tavadega. Ta 

põhjustab tervet küllastunud mõnu- ja kindlusetunnet traditsioonilistes, pärimuslikes suhetes. 

Teisest küljest peab aga kakaod iseloomustama kui väga toitvat ainet. Ta sisaldab 50 

protsenti rasva, peale selle valku ja süsivesikuid, nii et kui neist kolmest peaks valima sellise, 

mis ka teisi inimloomuse komponente toetaks, siis on eelistatav kakao (Rudolf Steiner). 

 Tubakas kuulub juba vähem kahjutute naudingainete hulka. Kollathi järgi ei ole ta enam 

stimuleeriv, vaid halvav. Statistika näitab, et aastatel 1930 kuni 1934 oli nikotiini tagajärjel 

228 surmajuhtumit. Mis sunnib inimesi kasutama seda ohtlikku mürki naudingainena? 

 Vaatleme korraks ühte suitsetajat, mitte just ahelsuitsetajat, vaid sellist, kes aeg-ajalt 

suitsu teeb. Millal võtab ta sigareti? Alati siis, kui ta tahaks ennast inimühendusest 

isoleerida. Olgu see konverentsil, kus ollakse rünnakute märklauaks või nõupidamisel, kus 

hea meelega ei taheta oma salajasi mõtteid avaldada, aga ka šoki puhul, mida väline elu 

endaga kaasa toob – ikka leiab suitsetaja abi teda ümbritsevatest suitsupilvedest, et ennast 

ümbrusest eraldada ja ennast selle vastu kaitsta. See on nagu suitsumantel, mis selga 

tõmmatakse ja mille kaitse all võidakse tegeleda omaenda mõtete ja huvidega. Mõnikord 

võib olla ka vastupidi: me märkame, et inimesed haaravad sigareti ägedushoos. Sellisel juhul 

toimib tubakas nähtavasti ägeda temperamendi rahustajana. Küllap on tegelikult nii, et 

tundeliigutus ei tungi kaitsva suitsumantli tõttu väljapoole. Mantli all saadakse 

enesevalitsemine kiiremini tagasi. Jaa, see on objektiivne tõsiasi, et tubakas summutab 

ihasid. Indiaanlased, kui nad rahupiipu suitsetasid, saavutasid üldse ainult tubaka abil 

seisundi, milles vaenukirves maha maeti. 

 Liialdatud tubakatarvitamise edasine tagajärg on, et suitsetaja kaotab isoleeriva 

suitsumantli tõttu pikkamööda sisseelamisvõime oma ümbrusesse. Seetõttu muutub 

tubakanuhtlus sotsiaalseks küsimuseks laiemas mõttes. Peale selle, et suitsetaja ei märka, 

kuidas ta muutub õhu mürgitamisega kitsastes ruumides oma kaasinimestele piinaks, 

kahjustab ta ka iseennast; tubakanautimisel on laastavad tagajärjed tema organismile. Enne 
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kui ilmnevad nikotiinimürgistuse rasked kahjustused, mis suitsetaja lõpuks arsti juurde 

viivad, võib akuutse mürgistuse eelastmeid kirjeldada vaimuteadusest lähtudes järgnevalt: 

Kõigepealt ründab nikotiin rütmilist süsteemi, häirub pulsi-hingamisrütm. Ebakorrapärane 

südametegevus näitab, et ülemise inimese meele-närviprotsessid ei ole enam tasakaalus 

alumise inimese ainevahetusprotsessidega. Veri tahab saada rohkem hapnikku, kui 

hingamine anda suudab, seetõttu jõuab asi teatud viisil õhupuuduseni, mis – alguses 

märkamatult – viib edasi hirmuseisundi tekkimiseni. Just see on ohtlik, et hirm jääb 

alateadlikuks ja seda ei saa kujutlustega korrigeerida. Ahelsuitsetajate süda hakkab mässama 

alateadlikust hirmust. Kes on näinud, kuidas esimestel sõjajärgsetel aastatel haaras 

suitsuhimulisi sigaretinappuse paaniline hirm, kui nad asusid oma viimase sigaretipaki 

kallale, ja seisid siis mitte tundide, vaid päevade kaupa järjekorras tubakapoodide ees, saab 

olla ainult sügavalt vapustatud. Asi viib lõpuks südamelaienemiseni, neeruhäireteni ja 

vesitõveni (Rudolf Steiner). Südamehäired, mis tekivad seetõttu, et veri ringleb kiiremini kui 

hingamine järele jõuab, viitavad lõhenemisele rütmilistele protsessidele aluseks oleva 

hingekeha tegevuses. Kui hingamine, millesse on ju kätketud sotsiaalsed impulsid, 

ülesärritatud vereringele järele ei jõua, siis võivad häired vastavalt individuaalsetele 

eeldustele olla kas tühised või sügavad ja olulised. Sest kui sellisel viisil häiritud hingekeha 

ei saa alumises organisatsioonis oma ülesandeid enam täielikult täita, tekivad raskemat liiki 

eokahjustused. Kogu vegetatiivne närvisüsteem nüristub aja jooksul. 

 Tubakas on Ameerikast pärinev maavitsaline. Ta kuulub niisiis ühte sugukonda 

belladonna (karumustikas) ja kartuliga. Kogu selle taime mõju võib pidada vastavaks lääne 

geograafiliste jõudude liialdustele. Juba atsteekide juures harrastatud kultuslik 

tubakatarvitamine heitis oma varju ka sisserännanud eurooplastele. Järgnev tabel näitab 

selgelt, kuidas tubakatarbimine kasvab lääne suunas. 

 Tubakatarbimine ulatus 1942. aastal: 

 

Rootsis  232   sigaretini   aastas   inimese   kohta 

Prantsusmaal 248  „ „  „ „ 

Itaalias  342  „ „  „ „ 

Saksamaal 372  „ „  „ „ 

Inglismaal 820  „ „  „ „ 

USA-s          1100  „ „  „ „ 

    (W. Kollathi „Hügieeni õpikust“) 

 

 Lääne ja ida naudingmürkide vahel asetseb Euroopa alkohol. See tuleb keskpaiga 

kultuurivoolust. 

 Alkohol ei sisalda lämmastikku ega ka moondunud valku, temas tegutsevad ainult 

süsinik, hapnik ja vesinik, kuid ometi viisil, mis tembeldab ta tänapäeva kõige ohtlikumaks 

Mina-mürgiks. Idast ja läänest saab hing ergutust ja hukatust, keskpaigas aga ohustab 

alkohol Mina valitsemist. 

 Viinapuu algne kodumaa on Kreeka ja kreeka kultuuris kasutatakse veini esmakordselt 

rahvajoogina. Jaa, veelgi enam: veinijoomist harrastati Dionysose müsteeriumides 

kultuslikult ja lõpuks suurenes see tänapäevases mõistes mõistetamatuteks bakhanaalideks. 

See viitab aga sellele, et veinil oli tol ajal oma missioon. Millist liiki see ülesanne siis oli? 

 Vastuse sellele võib anda viinamarjavilja vaatlus, kui me vaatlevalt tema olemusse sisse 

elame. Viinamarja vili on täiesti eriline. Ta loob küll seemneid, aga need on vaevu 

idanemisvõimelised. On mulje, et viinapuu ületab oma organisatsiooniga selle punkti, mille 

taimed muidu saavutavad. Mis teised taimed nimelt jätavad noore idu jaoks alles, see voolab 

viinamarja puhul viljalihasse. See idanemisjõud ilmub nähtavale muundunud kujul 

käärimisena. Mis on käärimine? See on taime tagasimoodustumise protsess. Taim ehitab 

oma füüsilise keha üles süsihappegaasist ja fikseerib selle süsiniku abil. Käärimisel toimub 

see protsess tagurpidi – seeläbi et süsihappegaas jälle eraldub. Süsivesikutoitumise 
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kirjeldamise juures sai selgeks, kuidas inimisiksuse tegevus pöörab toiduna vastu võetud 

taimse aine organiseerimisprotsessi seedimise abil ümber, hävitab taime ja liidab enesega 

selle asemel närvisüsteemi. 

 Niisiis võib öelda: see, mis jõuab viinamarjakobaras ülima pingeni, on miski, millel on 

võimu, mida saab võrrelda ainult selle võimuga, mis Minal on vere üle (Rudolf Steiner). 

 Veini missioon kreeka-rooma kultuuris oli niisiis midagi sellist, mida ei saa 

iseloomustada teisiti kui maise eneseteadvuse ettevalmistust. Möödunud kultuuride teadvus 

toimis perekonna- ja grupisidemetes. Järelikult tuli inimkonda midagi istutada, mis 

tasandaks teed isiksusjõudude arengule. 

 Veini ülesanne oli isiksusjõude nii arendada, et eraldada inimene kõigepealt oma vanast 

vaatlevast tarkusest. Vein sidus Mina vere külge, laskis inimest veres ärgata küll julgena ja 

enesekindlana, aga ilma vana selgeltnägemise mäletamiseta. Meenutagem siin, et 

samasugust rolli mängib vein ka juudi rahva juures. Viinamarjad, mida maakuulajad 

viljakuse märgina tõid tõotatud Kaananimaalt, viitavad veinikultuurile rahva juures, kes 

endale oma Jumalast mingit pilti ei tohtinud teha; teiste sõnadega, kes kõrvaldas vanad 

imaginatiivsed võimed, see-eest aga arendas maist Mina teeniva aju ülima täiuslikkuseni. 

 Uues testamendis jutustatakse Kristus Jeesuse esimese imena Kaana pulma lugu. Selle 

esimese imega jätkab Kristus minevikku sellega, et ta vee veiniks muudab, s.t. juhib ürgaja 

kosmilise teadvuse üle eneseteadvuseks, mis on siitpeale ajakohane. 

 Kristus Jeesuse viimane tegu oli aga õhtusöömaaja sisseviimine. Sellega oli vein oma 

vana missiooni täitnud – sellega et ta tegi ruumi läbikristlustatud isiksuse, kõrgema Mina 

tegevusele. Sellest mõistame, et tänapäeval veel jätkuv alkoholitarvitamine tekitab teatud 

liiki „vastu-mina“. Alkoholi mõju on tänapäeval selline, et see, mis muidu peab sündima 

Mina vaba otsustamisena, toimub alkoholi toimel. Sellises inimeses mõtleb, tunneb ja aistib 

alkohol. See inimene seisab välise sunduse all, ta hangib endale nii-öelda materiaalse Mina. 

Alkohol alandab inimese Mina tegevust – seeläbi muutub ta alkoholi orjaks. 

 Ülaltoodust selgub, et eriti vaimse püüdlejale tähendab ka harv ja juhuslik 

alkoholipruukimine tagasisammu. „Ta lööb enda jaoks kinni ukse, mida ta oli just lahti 

tegemas“. Harjumuspärane alkoholijoomine viib aga ka füsioloogiliste kahjustusteni. 

Vaimsest segadusest ja kirgede vallandumisest on ainult väike samm häireteni 

vereprotsessides, millega käib kaasas oluline jõukulu. Siis tuleb pohmelus: kiire ja 

korraldamatu vere tegutsemise tõttu järgneb igasuguste laguainete (kusihape) ladestumine 

peas. Kõik, mis peaks erituma uriini ja fekaalidega, n.-ö. konserveeritakse peas. Ka veri 

konserveeritakse ja halvatakse tema taastootmine. Kui lõpuks kogu keha on üle külvatud 

laguainetega, on tegemist joomahullusega koos nägemustega hiirtest kui mustuse hingelisest 

peegeldusest. Lõpuks järgneb luuüdi degeneratsioon, millega kaasneb võimatus toota 

punaseid vereliblesid. 

 Selle kannatusteega käib algusest peale kaasas sugunäärmete kahjustumine – eriti naiste 

juures. Mees, kes joob alkoholi, ruineerib oma närvisüsteemi, joodik naine liidab idualge 

külge raskuse: vaim-hing, kes ennast viljastamisel idualgega ühendada tahab, ei saa õigesti 

kehastuda ja ta on mõistetud veetma maaelu nõrgamõistuslikuna (Rudolf Steiner). 

 Kollathi järgi ulatub hooldatavate joomahaigete arv Saksamaal 300 000-ni. Enne 1914. 

aastat vajati maailmas alkoholi tootmiseks 1 450 000 ha maad. Kaloriõpetusele rajanev 

toitumisfüsioloogia aga arvestas alkoholile veel küllaltki suure toiteväärtuse kalorites, ja 

alkoholitööstus ei maganud, seda „teaduslikku konstateeringut“ mitte maha ja kasutas selle 

oma propagandas ulatuslikult ära, asetades plakatitele kalorisisalduse võrdluse leiva ja teiste 

tähtsate toiduainetega. 

 Ka veini puhul võib tähele panna, kuidas viinapuu viljakus iseenesest kahaneb. Kahjurid 

ja muu kahandavad viljelemist tugevasti. 

 Lõpuks olgu veel kord toonitatud, et nende kirjeldustega ei propageerita ei pro ega 

contra. Selle raamatu ülesanne on lihtsalt iseloomustada toidu- ja naudingaineid nii, et 

otsustamisel saaks arvestada vaimuteaduse tulemusi. 
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 18. VITAMIINID 
 

 Alates kaloriõpetuse rakendamisest toitumises Pettenkoferi poolt on ikka enam ilmsiks 

tulnud toiduainete sellise hindamise ebapiisavus. Isegi soola väärtusest ei saanud enam 

rääkida, kuigi oli juba ammu tunnistatud, et ta on eluks vajalik. Sedasama võib öelda ka 

vürtside kohta, ja alles vitamiinide avastamine on murdnud vana ettekujutuse. Kuigi veel 

kõhklevalt ja puudulikult, murrab toitumisfüsioloogiasse ikka enam teed tunnetus, et 

kvaliteet on tähtsam kui kvantiteet. 

 Umbes 100 aasta eest, kui täppisteaduste tohutute edusammude tõttu hakati füüsika- ja 

keemiaalaseid mehhanistlikke ettekujutusi füsioloogia alale üle kandma, kujutati inimese 

organismi soojus-jõumasinana, ja samuti nagu viimast tuleb varustada põletusmaterjaliga, 

kujutleti soojusenergia kandjana, mille abil inimmasin käigus püsib, toiduaineid. Füüsikaline 

soojusmõõt kalor sai seeläbi ka toiduainete väärtuse mõõdupuuks. 

 Sellisesse kujutlusmaailma kuulub üks uurimus, mille tegid Baseli füsioloog Bunge ja 

tema kaastöötajad. Bunge tegi loomkatseid, toites ühte gruppi loomi värske piimaga, aga 

teist gruppi samal ajal sama koguse sünteetilise piimaga – niisiis seguga piimavalgust, 

piimasuhkrust, piimarasvast ja piimasooladest. Valitsevate vaadete järgi toite- ja 

soojusväärtuse identsusest oleksid mõlemad grupid pidanud võrdselt arenema. Ilmnes aga 

vastupidine: sel ajal, kui värske piimaga toidetud loomad arenesid jõudsalt, teised, 

sünteetilise piimaga toidetud loomad surid. 

 Nendel aegadel – 19. saj. viimasel kolmandikul – ei olnud võimalik kuidagi teisiti 

mõelda, kui et värskes piimas peab olema üks aine, mis keemiliste uurimiste käigus oli siiani 

kahe silma vahele jäänud. See hüpoteetiline aine nimetati hiljem tema elutähtsust arvestades 

„vitamiiniks“. Et see vitamiin ei ole võib-olla hoopiski mitte aine, vaid taime või looma 

elavast organismist pärinev elukujundusjõud, asus tolleaegsest ja õigupoolest ka veel 

tänapäevasest mõtlemisharjumusest väga kaugel. 

 Kerkis tohutu uurimislaine vitamiini olemuse ja loomuse määramiseks. Õpiti tundma 

vitamiinipuudulikkuse haigusi (avitaminoose), mis tekivad seetõttu, et need nn. vitamiinid 

toidus puuduvad. Õpiti neid eristama ja neid tähistati alfabeedi tähtedega A, B, C, D ja neist 

puudulikkuseilmingutest järeldati jällegi hüpoteetilisi vitamiine A, B, C, D. Hilisemad 

uurimused tõid veelgi enam vitamiine päevavalgele ja terve uurijate vägi haaras enda alla 

selle huvitava küsimustekompleksi. Varsti kasvasid üksikasjad hiiglasuureks, aga 

iseloomustades situatsiooni Goethe sõnadega, kaotati „vaimne side“ nende vahel. Nii 

tuntakse tänapäeval juba vitamiine E, F, G, H, J, K, P ja veel teisigi. Targad teadlased aga 

taandavad need osafenomeenid üldjoontes nelja põhifenomeni A, B, C ja D alla kuuluvaks. 

 Vitamiini tõelise olemuse otsimine jäi aga asjatuks vaatamata kogu hoolele ja rakendatud 

mõistusele. Näiteks tuli ette, et nimekad selle ala uurijad suutsid aastatepikkuse vaevarikka 

tööga fraktsioneeritud protsesside abil valmistada ekstrakti, mis kaaluühikutes näitab 

vitamiini toime tõusu. Asusid nad aga saadud kontsentraadist nimetatud ainet eraldama, siis 

jõudsid nad struktuurselt täiesti erisuguste aineteni. Seda juhtumit oli võimalik põhjalikult 

uurida aastatel 1932/33, kui O. Rygh antiskorbuutse C-vitamiini otsingul avastas aine, mille 

ta nimetas metüül-nornarkotiiniks. Samaaegselt leidis Szent-Györgyi askorbiinhappe, mille 

ta samastas C-vitamiiniga. 

 See, et kaks teadlast ühte ja sedasama vitamiini otsides jõuavad samaaegselt täielikult 

erinevate aineteni, kordus vitamiinialases kirjanduses tihti. Nagu näha, lipsab vitamiin ikka 

ja jälle keemilis-analüütilise haarde eest ära. Vitamiinialase kirjanduse uurimisel jääb mulje, 

et vitamiini olemus kuulub kõrgemasse valdusse. Tänapäeval kaubastatavad nn. sünteetilised 

vitamiinid on ehk vitamiinimõjude kandjad, kuid ikka ja jälle üllatab nende toimimine või 

mittetoimimine. 

 Üks võrdlus võib ehk näidata, mida siin silmas peetakse. Grammofoniplaati võib 
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valmistada mitmesugusest materjalist. Oluline pole aga mitte materjal, vaid muusika, mis 

tema peale on salvestatud ja mis sobivate tingimuste korral uuesti tekib. Ilmselt ei ole nii 

väga oluline, millise keemilise struktuuriga on aine, mis on vitamiini kandja, vaid oluline on 

jõud ise, mis otsib või moodustab aineid seeläbi, et ta tegutseb. 

 Millist laadi on siis vitamiinide A, B, C ja D jõud? 

 Vitamiinide kvantitatiivse määramise meetod leiti selliselt, et katsetes loomadega kutsuti 

esile puudusega kaasnevad ilmingud ja jälgiti siis, kui palju aega loomad vajasid, et 

uuritavate toiduainete söötmisega kosuda. Nii eristatakse ühte, kahte, kolme ja nelja 

vitamiiniühikut. Sellised uurimused on koondatud tabelitesse (H. Schall) ja sealt võib saada 

ülevaate erinevate toiduainete vitamiinide sisalduse kohta. 

 Olgugi et looma reaktsiooni ei saa nii lihtsalt inimese omaga võrdsustada, saab sellisest 

uurimisviisist siiski omaette reaalset kasu, samal ajal kui tänapäeva harilikel keemilistel 

titreerimistel askorbiinhappe või karotiini milligramm-protsentidel see reaalne tagapõhi 

puudub. 

 Kui nendest tabelitest arvutada vitamiinide omadused ja hulk toidutaimede jaoks 

ühikutes, siis saame järgneva huvitava järjestuse: 
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      vitamiin   A   C   B   D 

_____________________________________________________________ 

seeme  teraviljad    1   -   2   - 

 

   seemneviljad (õunad)  2   2   1 

vili   luuviljad (ploomid)  3   1   2 

   marjad (mustikad)   4   2   1 

 

   lehed (spinat)   3   4   2 

roheline  varred (lehtpeet)   1   2   2 

köögivili  varremugulad (nuikapsas) -   3   2 

 

juured       2   2   3 3 

 

 Ülaltoodust selgub, et taimeosades, kus on esiplaanil soojuse mõju, kus suvepäikese tules 

valmivad seeme ja vili, ilmub vitamiin A. Kus aga valgus ja kemism moodustavad rohelise 

lehe assimilatsioonis tärklise, astuvad esiplaanile vitamiin C ja B. Lõpuks juurtes, kuhu on 

koondunud tihendavad kujundusjõud, leiame vitamiini D. See heidab juba mõnevõrra 

valgust vitamiini loomusele. Kõik saab veel selgemaks, kui käime nendes jälgedes ja 

tuletame algfenomeni lähtudes vaegusega kaasnevatest nähtustest. 

 Et neid seoseid näha, tuleb avitaminooside haiguspilte vaadelda füsiognoomiliselt laias 

laastus, nagu see on iseloomulik Goethe vaatlusviisile. Samasuguselt tuleb vaadelda 

loomulikke substantse, mis on vitamiinide kandjad, ja jälgida, milline on nende koht elavates 

loodusprotsessides. Mitte isoleeritud vitamiinide uurimine ei vii seoste tunnetuseni, vaid 

nende vaatlus koos elementaarsete loodusprotsessidega. 

 „Substantsiõpetuses“ kirjeldati juba neid vaatlusi ja siin tuletame meelde ainult olulist: 

 Õlid, rasvad, õied ja viljad, eriti värske või, sisaldavad vitamiini A. Kõikidel neil ainetel 

on olemuslik sugulus soojusega. Õied, viljad ja seemneõlid kujunevad taimeprotsessis välja 

kõige kuumemal aastaajal. Õli ise, mida võib käsitleda n.-ö. tihenenud maailmatulena, põleb 

ja toob põlemisel nähtavale temas peidus oleva tule. Loomsetel rasvadel ja õlidel on oma 

elusfääris ühesugune karakter. Vaaladel, hüljestel ja teistel Arktika imetajatel on rasvarüü, 

mis reguleerib nende soojusvahetust. Me küsime nüüd, mis on soojuse olemus? Selle 

algnähtumust võime vaadelda soojuselemendis kõrgeimasse atmosfääri sirutuvas taimes. 

Tuleaine lendumises hoovab taim soojuskosmosesse. See põhinähtumus kordub ka kõikides 

füüsikalistes soojusilmingutes. Kõik, mida me soojendame, paisub. Soojus on paisumise, 

arenemise, kasvu element. 

 Avitaminoos, mis tekib A-vitamiini puudumise tõttu, näitab ühe olulisema sümptomina 

kasvu pidurdumist, kääbuskasvu. Edasises käigus viib see muude kahjustusteni organismis, 

eriti perifeersetes meelteorganites (silmad) ja epiteelis. Silmanähtav on aga kasvu 

pidurdumine. 

 Siin võib meenutada ka asjaolu, et olevuse mõõtmetel on omaette tähendus tema suhtes 

kosmosega; Rudolf Steiner ütleb inimese kohta, et tema suurus ei ole kosmose poolt mitte 

suhteliselt, vaid absoluutselt kindlaks määratud. Vaimsed entelehhiad, Mina-astme jõud, mis 

on inimkuju kõrgeimad kujundusseadused, elavad soojuses. Nii tähendavad häired 

soojusjõududes alati inimorganisatsiooni seose häirumist tema vaimse isiksusega, kui seda 

tunnustatakse kui kõiki hingelisi ja kehalisi protsesse hõlmavat valitsejat. 

 Niisiis, kui toitumises puudub ergutus õlide, rasvade, õite, viljade ja seemnete varjatud 

tule läbi, siis on takistatud ka seesmine arenemine, omasoojus ja seega ka organismi kasv. 

On arusaadav, et perifeeria varustamine on sealjuures kõige halvem. Seetõttu kannatavad 

eelkõige nahk ja muud kattekoed haiguslike muudatuste all; aga lisaks sellele ei saa 

individuaalsus niimoodi häiritud elukehas enam täielikult väljenduda. 
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 Niisiis võiks öelda: vitamiin ei ole mingisugune keemiline aine – isegi kui tal on aineline 

kandja –, vaid põimuv, elav soojus, mis ladestub orgaaniliselt õites ja viljades, seemnetes ja 

õlides. 

 Roheline taim aga toob esile C vitamiini. Roheline leht on valguses toimuva ainete 

sidumise paik. Valgus organiseerib ja kujundab lehe kuju ja aine. Selle sündmuse neitsilikku 

produkti, tärklist kirjeldasime kui muundunud vikerkaart, mis arengus ülespoole ilmub 

uuesti nähtavale õievärvides. Niisiis võime neid valguse metamorfoose jälgida alates 

mateeriasse sukeldumisest kuni uuesti särama hakkamiseni kõikides õietähtedes. Roheline 

leht on latentne valgus. 

 Avitaminoos, mis tekib värske rohelise köögivilja puudumisest toidus, on skorbuut. 

 Skorbuudihaige jätab erapooletule vaatlejale mulje, et organism kannatab valguse 

vähesuse tõttu. Kui tahame teada, mida tähendab valgus organismile, siis vaadelgem väheses 

valguses kasvanud taime. Kõrgemalt organiseeritud olevuste puhul on seosed loomulikult 

komplitseeritumat laadi; kuid nendes kirjeldustes on juba tihti viidatud sellele, et kõigile 

kõrgematele olevustele omane seestpoolt väljapoole kiirgamise iseloom pärineb sisemiseks 

muudetud valgusprotsessist. See originaarne valgustegevus algab gastrulatsiooniga, misläbi 

kõik, mis enne toimis väljastpoolt, võetakse enese sisse. Niisiis seisab kõrgematel 

organismidel välisele valgusele vastu sisemine elav valgusprotsess. 

 Inimese naha pealispinnal toimub välise ja sisemise valguse tasakaalustamine. Tervel 

inimesel korraldub see tasakaal iseenesest. Terve läbikiirgumine seestpoolt ilmneb värskes 

nahavärvi, heas turgoris (kudede pinguliolek) ja hästi struktureeritud nahana. Võtab võimust 

väline valgus, siis kaitseb organism ennast naha pruunistumisega. See fenomen tekib nii 

Päikese välisest mõjust kui ka sisemise originaarse valguse puudulikkuse kõrval. Viimasel 

juhul on üldmulje sarnane lõdvale, närtsinud taimele. Skorbuudihaigel on seetõttu pruunikas-

kollane nahk, mis tasakaalu jätkuva häire tõttu ka ise vähehaaval hävib. Halb struktuur viib 

naha veritsemisteni ja ka teised organid, nagu neerud ja neerupealsed, mis inimorganismis 

valgusvahetuses rolli mängivad, on skorbuudihaigel häiritud. 

 Niisiis peaks uuesti ütlema: ei narkotiin ega ka askorbiinhape pole identsed vitamiin C-

ga. Pigem on see elav valgus, mis rohelises taimes on muutunud latentseks. Ja kui see toidus 

puudub, siis puudub ka ergutus sisemise valguse särama hakkamiseks inimese organismis. Ja 

nii nagu inimese kõrgeimad kujundusseadused ja vaimne individuaalsus on soojusest loonud 

meediumi, milles toimitakse füüsiliselt, nii on valgusprotsessid meie hingelisuse kandjad. 

See kaotab oma füsioloogilise aluse, kui valgusprotsessid organismis on häiritud. 

 Vitamiini B leidub viljade ja seemnete kestades, eelkõige teraviljade, eriti riisi kestades. 

 Riis on põhitoiduks Ida-Aasias, jah, suur osa elanikkonnast elab seal peaaegu ainult 

riisist. Niikaua kui nad sõid riisi nii, nagu seda põllult koristati, ei esinenud tõsiseid 

toitumishäireid. Kui aga tungis sisse euroopa tsivilisatsioon ja riis modernsetest veskitest ja 

koorimismehhanismidest läbi lasti, said pärismaalased ainult kooritud riisi. Selle tagajärjeks 

oli beribeeri-haiguse levimine, mille põhjustest ei olnud algul üldsegi aimu. Kõigepealt peeti 

seda epideemiaks, üheks katku liigiks. Juhus avas ühele hollandi arstile, kes hooldas üht 

beribeerihaiget, mõistatuse lahenduse. Sellel arstil oli kanafarm ja kanu toideti kooritud 

riisiga. Varsti tuli tõdeda, et kanad kidusid ja haigusilmingud sarnanesid nendele, mida tunti 

beribeerihaigete juures. Kui see katastroofiline olukord oli juba mõnda aega kestnud, anti 

ühel päeval toiduks riisikliisid, kuna kooritud riisi varu oli otsa lõppenud. Üllatuslikult said 

kanad pärast seda terveks. Nüüd tarvitati riisiklii-ekstrakti samasuguse eduga hospidalides. 

Nii tunti beribeerihaigus ära kui avitaminoos. 

 Kestas on niisiis ilmselt peidus salapärased jõud. Et avastada, millega on sealjuures tegu, 

püüdkem endale ette kujutada igas suunas laiuvat, vormitut ruumi. Edasi kujutlegem, et 

kaosest võiks ringikujulise, eraldava žestiga välja liigendada teatud kerakujulise kesta. Mis 

oleks sellega tehtud? Esimene samm korrastatuse poole! 

 Kõikides loomismüütides on sees see žest. Jumaluse esimene tegu oli taeva ja maa 

loomine. Taevavõlvi loomine lõpmatuses on sama, mis kerakesta kujundamine lõplikus. 



 

 

78 

Selles taevaruumis toimib too tähtede korraldus, mida vanad rahvad elasid läbi sfääride 

harmooniana. Selle sfääride muusika peegeldus on meie maine muusika, ja kui me seda 

jälgime kuni mateeria sisemuseni, siis jõuame aine seesmise korralduseni, mida me 

nimetame kemismiks. Tähtede korralduses, muusikas ja keemias leiame analoogseid või 

täiesti sarnaseid seaduspärasusi (vaata „Substantsiõpetus“). Tähtede korraldus, muusika ja 

keemia on ühe ja sama korraldava maailmajõu väljendus, mille ürgfenomen on 

maailmakestas. Kestajõud on korraldavad jõud. Et jõud saaksid peegelduda ja sissepoole 

kiirata, peab olema tõmmatud piir, sellisel viisil korrastatakse ruumi väljastpoolt. B-vitamiini 

puudumisega võetakse organismilt ära keemiliste eluprotsesside füüsiline alus. 

 Kui need jõud toidus puuduvad, siis puudub ergutus ka originaarsel kemismil, 

originaarsel sisemisel korrastusel. Seda näitavad beribeerihaiguse sümptomid. Kõigepealt 

kaotab hüppeliigese lihas võime kokku tõmbuda. Kui seda uurida, siis selgub, et ta on 

kaotanud oma normaalse struktuuri, oma korrastatuse. Lihaskiud ja lihaskimbud vajuvad 

laiali, tekivad halvatused ja närvid degenereeruvad. Jällegi võib öelda: vitamiin B ei ole 

mingi keemiline aine, vaid korrastav jõud, mis algab ja väljendub kestas. Ta on kemism, 

korrastus organismis. 

 D-vitamiini leidub kalamaksaõlis, ka fosfor ja meresool on D-vitamiini mõju kandjad. 

Kalamaksaõli oleks raske mõista D-vitamiini kandjana, kui me ei teaks, et see õli sisaldab 

maksas moodustuvaid lahustunud kolesteriine. On teada, et need ained toestavad organismi. 

Nendest ainetest ehitatakse üles kõik tugikoed ja rakumembraanid. 

 Kõik need ained, kolesteriinid ja lipoidid, sisaldavad fosforit ja fosfori loomus ise viitab 

juba sellele, et tema kaudu tugevnevad veelgi tihenemise ja materjaliseerumise impulsid. 

Lahusest väljakristalliseeruva soola näol on meil olemas skeleti moodustumise ürgkuju. 

Samuti nagu soolaskelett võtab kuju emalahusest, nii „kristalliseerub“ vedelast embrüost 

lõpuks välja inimese luuline skelett. 

 Kui need jõud toidus puuduvad, ei saa ka inimese organismis stimuleerida originaarseid 

kujundusjõude. Sellistel juhtudel ei saa luuline skelett õigesti välja kujuneda ja ilmneb 

avitaminoos, mida nimetatakse rahhiidiks. 

 

    olemus kandja  puudulikkusilming 

    __________________________________________ 

vitamiin A  soojus õlid (seemned) kääbuskasv 

vitamiin C  valgus roheline taim skorbuut 

vitamiin B  korraldus kestad  beribeeri 

vitamiin D  kuju  lipoidid  rahhiit 

 

 Niisiis ka vitamiin D ei ole mingisugune keemiline aine, vaid kujundav maailmajõud, 

mille ürgkuju on kristalliseeruvas soolas. Siin võetakse inimeselt ära võimalus moodustada 

oma kuju füüsilis-mineraalses. 

 See kõrvutamine tuletab meelde üht teist, kus ained nagu vesinik, lämmastik, hapnik ja 

süsinik toodi välja aristotellike elementide peegeldusena. Maa, vesi, õhk ja tuli on ju oma 

peenemates elementides kujundus, korraldus (kemism), valgus ja soojus. Samal viisil 

õppisime tundma ka toiduainete kategooriate neljalisust, nelja teraviljasorti ja veel mõndagi 

muud, mida me uuesti võisime seostada inimese olemuskomponentide neljalisusega. Nii 

läbistavad põhinähtused ikka korduvates metamorfoosides kõiki osanähtusi. 

 Vitamiine võib seega käsitleda kui jõuvoole, mis ei ole veel tardunud aineks, vaid 

juhatavad üksteises põimudes teed täisväärtuslik-tervele valgumoodustamisele. 

Vaimuteaduses kannavad need jõuvoolud nime „eeterlikud kujundusjõud“, kusjuures 

„eeterlikuga“ ei ole mõeldud füüsika hüpoteetilist eetrit, vaid metafüüsilise reaalsuse esimest 

astet. 

 „Substantsiõpetuses“ esitati selle kohta ammendavalt eksperimentaalseid andmeid. 

Autori ulatuslikes katseseeriates näidati nelja maailmajõu mõju bioloogilistele 
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testobjektidele. Siinjuures ei määratud kindlaks mitte ainult nende mõju organismidele, vaid 

eksperimendi kaudu ka nende eksistentsi maailmakvaliteetidena. 

 Werner Kollath on huvitavates töödes sedastanud toidu omadusi, mida ta nimetab 

„auksoonideks“, ja mis andsid katseloomade juures märkimisväärseid tulemusi nii koos 

tuntud vitamiinidega kui ka ilma nendeta. Oletatakse, et need on vitamiiniastme 

„kasvuained“. Meie aga ei eksi, kui näeme neis organismi elavate kujundusjõudude 

variatsioone ja metamorfoose, sest üks oluline asi saab meile küll selgeks, et nimelt neli 

vitamiini, A, B, C, D on ainuüksi algkujud, mis võivad lõpututes muudatustes esile tulla, nii 

arvututes kui taimeriik ise. 

 

 

 19. TAIM AJAKOHASE MAAVILJELUSKEEMIA VALGUSES 
 

 Et pakkuda inimesele täisväärtuslikku, tervet taimtoitu, peab alustama meie toiduainete 

kasvatamisest põllumajanduses. Kui aga süveneda tänapäeva põllumajandusesse, siis 

vapustavad sügavalt ekslikud arvamused, mis on tänapäeva inimesel loodusest. 

 Kui eelmisel sajandil kanti Liebigi, Woehleri ja Pettenkoferi uurimustega teaduse 

grandioossed saavutused surnud mineraalselt alalt ka elavasse riiki, kui – nagu Woehler ise 

väljendus – sünteetilise kusiaine valmistamisega kustus hüpoteetilise „elujõu“ eluvalgus, 

hakati ka põllumajandust hindama füüsikalis-keemilistest vaatekohtadest. 

 Tekkis maaviljeluskeemia, mis õpetas, et taim võtab pinnasest teatud mineraale kui 

vajalikke toitaineid. Vilja koristamisega peab pinnas niisiis sellistest ainetest vaesestuma. 

Seega tuleb neid mineraalaineid asendada, kui tahetakse külvipinda saagikana säilitada. See 

vaade leidis toetust Liebigi ainebilansis, ja nii peab Liebigit nimetama õigupoolest 

kunstväetamise isaks. 

 Nii loogiline kui see mõtteviis ka paistaks, võivad kunstliku väetamismeetodi uurimisel 

üles kerkida sama õigustatud kahtlused. 

 Teadagi võib mineraalväetamisega suurendada saagi hulka. Aga kuigi me alles mõned 

aastakümned – ja see on kaduvalt lühike ajavahemik silmas pidades meie kultuurmulla pikka 

arenguaega – rakendame kunstlikku väetamist, näeme juba tänapäeval ilminguid, mis 

panevad tõsiselt järele mõtlema. Mõelgem vaid sellele, kuidas on kannatanud selliste 

üleskruvitud taimede omadused ja tervis, mis on otseselt nähtav nende vastuvõtlikkuses ikka 

uutele ja uutele parasiitidele ja kahjuritele. Kunstväetiste tööstuse kasvuga üheaegselt on 

märgata kahjurite vastu võitlemise tööstuse peaaegu proportsionaalset kasvamist. 

 Talupidamise algallikas, millest ainsana võib voolata terve toit rahvale läbi sajandite ka 

tulevikus, on peaaegu maetud industrialiseeritud põllumajanduse alla. Talupoeg on 

tänapäeval muutunud toiduainete vabrikandiks. 

 Selle arengu aluseks on aga traagiline eksitus. Tuleb siiski tõepoolest arvestada, et 

ainebilansside mehhanism on taime organismile võõras. Ei ole õige, et taim võtab toitaineid 

ainult pinnasest, vaid ta ehitab ennast üles ka universumi jõududest. Aine jäävuse seadus 

tühistatakse elu poolt. Ainebilansil ei ole elavas valdkonnas enam mingit jõudu. 

„Substantsiõpetuses“ ja ka selle raamatu esitustes on juba korduvalt selgitatud, et aine on 

ainult makrokosmiliste protsesside maine fikseeritud olelusaste. On imepärane ja teaduslikult 

täiesti mõistetav ja tõestatav, et elavas organismis „taevajõud seal liikvel näivad ja käest 

kätte kuldsed ämbrid käivad“, ja et ainelisus muundatakse läbi kõigi olelusastmete kuni 

ülemeelelise taevajõuni ja ümberpöördult, makrokosmilistest protsessidest alla tihedaks, 

kaalutavaks ja analüüsitavaks aineks. Võib konstateerida, et taime mineraalained 

moodustatakse tema enda poolt ümbrusest, milles asetseb tema olemus kui kogu kosmilis-

maise koosmängu osa. Lõpuks avalduvad nad taimelaibas analüüsitavate ainetena ja 

liidetakse maaga kui taimemaailma eritis. Nii on täielikult õigustatud lause: „Mitte pinnas ei 

loo taime, vaid taim loob oma pinnase“. 

 Selle lause ütles välja 19. sajandi teadlane Albrecht Freiherr von Herzeele. Ta avaldas 
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1879. aasta paiku palju kirjutisi anorgaanilise aine taimse tekkimise kohta. Ta näitas, et 

destilleeritud vees idaneva taime tuhasisaldus suureneb. Edasises katseseerias näitas 

Herzeele, et taime elavas organismis toimub tõeline alkeemiline protsess, sest et 

mineraalaineid muundatakse isegi üksteiseks. Umbes 500 täpselt teostatud analüüsiga 

tõendati, et süsihappegaas muudetakse ümber magneesiumiks, see kaltsiumiks, ja kaltsium 

üle fosfori väävliks. Teisest katsereast selgub muundumine lämmastikust kaaliumoksiidiks. 

  

 CO2  Mg  Ca  P  S 

 N  K 

 

 Taim on niisiis võimeline aineid ümber muundama. Kuid Herzeele ütleb, et see on 

orgaanilises maailmas igapäevane sündmus. Ainete isetekkimine ja nende muundamine 

elavas organismis kuulubki elava olemusse. „Elav sureb, aga surnut ei looda“. Loodus ei loo 

kõigepealt lupja, magneesiumi, fosforit ja kaaliumoksiidi ega valmista sellest taime, nagu 

keemialaboratooriumis, vaid ta loob taime tema loovast ürgkujust ja laseb ained temasse 

tarduda. Tänapäevases keemias kirjeldatud lihtaineid või elemente ei ole selles mõttes 

primaarselt olemas. Niipea kui mõistame aineid kujunevatena, lakkavad nad lihtsalt olemast 

(Herzeele). Need laiahaardelised uurimused jäid täielikult nonde aastate keemia ja füüsika 

triumfide varju. Ükskõik kui raske võib ka olla midagi meie harjunud oletustele ja meie 

harjumustele vastupidist õigeks tunnistada, oleks siiski pidanud nägema vajadust Herzeele 

töid eelarvamusetult proovile panna. Kahjuks valitses juba tookord nagu tänapäevalgi 

kalduvus ignoreerida arusaamatut, kuna „seda ei saa olla, mida ei või olla“. 

 Autori isiklikud aastatepikkused uurimused on Herzeele avastusi kinnitanud ja edasi 

arendanud. „Substantsiõpetuses“ sai põhjalikult kirjeldatud, kuidas idandid näitasid 

kinnisulatatud ampullides, väga täpsel kaalul jälgituna, kaalumuutusi, mis vastasid 

kosmilistele rütmidele, s.t. et aine tekkimine ja kadumine toimub taime elavas organismis 

kosmilise korralduse järgi. Eriti selgus aineliste suhete sõltuvus Kuu-rütmidest. 

 Need kõverad näitavad seaduspärasust, et täiskuu aeg soodustab aine moodustamist, 

noorkuu periood aitab kaasa selle hääbumisele. 

 Need tõsiasjad valgustavad heledalt Rudolf Steineri nõuandeid põllumeestele – määrata 

külviajad eelkõige vahetult enne täiskuud. 

 Ampullide avamisel oli noorkuu-taimedel – katsetused viidi läbi kressiseemnetega – 

erakordselt läbitungiv aroom. See on arusaadav, sest aine hääbumine tähendab ära voolamist, 

millega vabaneb aroom. Avamaakatsed redistega kinnitasid seda tulemust, kusjuures täiskuu 

ajal külvatud taimed kosusid nii mõõdus kui kaalus, samal ajal kui enne noorkuud külvatud 

redised jäid väikeseks, kuid lõhnasid teravalt ja läbitungivalt. 

 Autori tulemused said kinnitust prantsuse teadlase H. Spindleri poolt. Ta avaldas 1946. ja 

1948. a. „Bulletin du Laboratoire Maritime de Dinard“'is kaks tööd, milles tõestatakse aine 

tekkimist ja kadumist vetikates; ja nimelt uurides ühelt poolt joodi ja teiselt poolt kaaliumi. 

Joodi mõistetamatu ja tänapäevaste arusaamade jaoks põhjendamatu juurdekasv suletud 

süsteemis kasvavates vetikates ajendab Spindlerit rääkima joodi kujust, „mis ei ole veel 

fikseeritud aine liikumatuses“. „J'affirme que le monde vivant, organique n'a pas pris son 

appui sur le monde inorganique qui l'aurait précédé – c'est au contraire la croute minérale, 

qui a été élaboreé par la terre primordiale un peu comme l'écorce est produit par l'arbre vi-

vant“. 

 Need faktid tähendavad aga seda, et tänapäeva maaviljeluskeemia lähtub täiesti valedest 

eeldustest. Ajakohane maaviljeluskeemia peaks oma tähelepanu suunama sellele, et taim kui 

elav organism leiaks põllumaas endale sobiva kinnituskoha, ja et maad töödeldakse nii, et 

taim saaks oma ülesehituseks vajalikke kosmilisi voole ise endaga liita. 

 Varasemate aegade talupoeg uskus kuni Liebigini huumuse olevat oma aedade ja põldude 

viljakuse põhialuseks. Alates Liebigist usub ta, et selleks on kaalium, lämmastik ja fosfor. 

Vanadel oli aga õigus, sest nende instinkt oli veel elulähedane. 
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 Et taimed võtavad pinnasest ka aineid, on endastmõistetav, kuid mitte mõõduandev ja 

üleüldse on see mõistetav ainult seetõttu, et algselt on muld taimede produkt. Nii on maa 

ettevalmistamine koos õige kompostimisega uue maaviljeluskeemia üks tähtsamaid 

komponente. Tähtsad ei ole seejuures üldsegi mitte ained, vaid lagunenud taimejäätmete 

hajutamine, mille tõttu kompostmuld muutuks uue taime jaoks sünnitavaks emakaks. 

 Selleks on vajalik, et kompostihunnikud „hingestataks läbi“ igasuguste väikeste 

elusolendite ja maapinna loomadega, ussidest bakteriteni. Eriti tähtsat osa mängib sealjuures 

vihmauss. Ta sööb kõike, mis on kokku kogunenud, samaaegselt sööb ta aga ka maad. See 

kõik läheb tema kehast läbi ja segatakse sellisel viisil veel ka näärmemahladega. Tulemuseks 

on tuntud „ussikuhjakesed“, milles on mineraal- ja taimemassid näärmemahladega nii 

peenelt ja täiuslikult segatud, et on täiesti uus imepärane toitepinnas taimele. Sellisel viisil 

väikeste elusolevuste poolt töödeldud emapinnasel on omadus, mida nimetatakse „mulla 

valmiduseks“. 

 Rudolf Steiner andis põllumeeste kursusel väärtuslikke viiteid, kuidas võib terve 

põllumajandus areneda. Sellel baasil tekkinud põllumajandusviisi nimetatakse bioloogilis-

dünaamiliseks. Peale õige kompostivalmistamise juhitakse seal veel eriliselt tähelepanu 

loomsete väetiste rakendamisele ja põllupidamise tasakaalustamisele loomapidamisega. Kui 

taotletakse elule rajaneva majanduse orgaanilist ülesehitust, siis peab selline talumajandus ka 

ise olema organism ja ka väetisega ennast ise varustama. 

 Kui kord juba hakatakse seda majandamisviisi tõeliselt võtma, siis ei ole võimalik mitte 

ainult meile tänapäeval turgudel pakutava pundunud ja valguse puudumisel kiduraks jäänud 

aedvilja asemel saada jälle läbinisti terveid, toitvaid, jõulisi ja hästi säilivaid toidutaimi, vaid 

saavutatakse ka maa tervistumine paakumisest. Tänapäeval ähvardav stepistumisprotsess on 

meie pattude tagajärg looduse vastu. Metsade raiumine, hekkide väljajuurimine, 

loomuvastane jõgede reguleerimine ja maa mineraliseerimine industrialiseeritud 

põllumajanduse tõttu aitavad kaasa, et maapind muutuks viljatuks. Üks tõsine hoiatus on 

juba põhjavee taseme langemine Saksamaal. 

 Niikaua kui tehnikas õigustatud mõõtmist, loendamist ja kaalumist üritatakse üle kanda 

elavale või koguni loomale ja inimesele, läheb meie kultuur allamäge. Maailmaajaloos on ju 

enamasti nii, et eksitused viivad lõppude lõpuks katastroofideni. Vea traagika ja suurus, 

milles tsiviliseeritud inimkond tänapäeval asub, on aga maailmaajaloos esmakordne. 

Majanduse – ka põllumajanduse – vead ei toimi tänapäeval mitte enam kohalikult piiratud 

aladel, vaid kogu planeedil, kuna me oleme tänapäeval majanduslikult üle kogu Maa seotud. 

Haigestunud Maa tulevikuks on aga maailma näljakatastroof. 

 

 

 20. KAPILLAARDÜNAAMILINE MEETOD 
 

 Järgneva peatüki mõistmiseks on vaja teha mõned selgitavad märkused selle meetodi 

kohta, mis teeb elavad loodusprotsessid sobival kujul nähtavaks. Üks lapsepõlvekogemus 

võib seda protsessi eriti illustreerida. 

 Igaüks võib meenutada kooliajast katastroofi, kui suur tindiplekk kogemata – harvemini 

meelega – koolivihiku ära rikkus. Siis tegutses igaüks kuivatuspaberiga vastavalt oma 

osavusele ja kogemusele, asetas selle plekile, millega katastroof enamasti suurenes, – või 

vähendas kõigepealt ettevaatlikult kuivatuspaberi nurgaga pleki lopsakat paksust. Vastavalt 

sellele, kas oldi fantaasiaga või asjalik laps, jälgiti kunstilise huvi või teadusliku 

asjalikkusega tindi laialiimbumist kuivatuspaberil ja märgati eriti kummalisi sakilisi vorme, 

mis tekkisid kuivatuspaberil pleki äärel. 

 Seda vedelike käitumist kuivatuspaberil või muul liimita paberil (filterpaber) kasutati 

juba möödunud sajandil värvitööstuses värvainesegude eraldamiseks ja diagnoosimiseks. 

L. Kolisko töötas selle meetodi välja metallide ja nende seoste uurimiseks 

planeedisfääridega. Tema teoste väljaanne kandis pealkirja „Sternenwirken in Erdenstoffen“ 
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(„Tähtede mõju maa-ainetes“). autori uurimislaboratooriumides Arlesheim-Baseli Kliinilis-

Terapeutilises Instituudis võeti need meetodid uuesti tarvitusele ja laiendati neid eeskätt 

ravimtaime mahla uurimiseks. 

 Siinjuures tehti kõigepealt põhjapanevad tähelepanekud, et mineraalsetel lahustel on 

enam-vähem lineaarne väljavoolu ääris (pigemini tõusmisääris), kuid taimemahlad toovad 

nähtavale väga elavalt sakilise ja liigendatud äärise. Me nimetame neid kujundeid 

„taimejoonistusteks“. 

 Praktiliselt viiakse neid katseid läbi nii, et eraldi selleks otstarbeks välja valitud ja 

ühtlane filterpaber rullitakse kokku ribadeks või silindriteks, mis asetatakse või riputatakse 

kindlasse hulka uuritavasse vedelikku. 

 Seejuures tuleb tähele panna meteoroloogilisi tingimusi, s.t. õhuniiskust, temperatuuri ja 

baromeetri seisu. Eriti peab hoidma konstantse õhuniiskuse, seda võib saavutada veeauru 

tekitamisega või ülemäärase niiskuse imendamisega kloorkaltsiumi abil. Ruum, milles need 

katsetused läbi viiakse, on niisiis teatud liiki kliimakamber, mille näitajaid hoitakse tehniliste 

vahenditega võimalikult konstantsena. 

 Võib küsida, mis toimub taimemahlaga, kui ta tõuseb üles mööda filterpaberi 

narmasskeletti vastu raskusjõule ilmutades vormides ja värvides taimeolemusele 

iseloomulikke ürgkujusid. Selge on see, et osaliselt võib seda sündmust selgitada 

kapillaarjõudude füüsikalise mõistega, kuid füüsikaline seletusviis ei rahulda siiski täielikult, 

sest need taimejoonised on iga taime puhul iseloomulikud ja eriomased. Niisiis peavad selle 

nähtuse taga seisma ka veel teised jõud, mida ei saa enam mõista puht füüsikalis-keemilise 

vaatlusviisi abil. 

 Taime elav printsiip paikneb mahlas. Selles põimuvad kosmose ja Maa kujundusjõud, 

mis asetavad taime kui kolmeosalise olevuse ruumi ja mis kutsuvad esile selle, et taim 

diferentseerib läbi mitmekesiste metamorfooside oma ürgkuju, niisiis muutub ta näiteks 

ükskord kirikakraks ja teinekord kapsaks. Taimemahl on nende kujundusjõudude kandja ja 

mida me taime puhul kindlate vormidena näha saame, ongi selle mahlas paikneva elava 

olemuse väljund. 

 Kui me pressime mahla taimest välja ja laseme tal vastavas lahjenduses mööda 

filterpaberit tõusta, siis avaneb temas põimuvatele kujundusjõududele võimalus vabalt 

laialilaotuna ilmutada oma kuju ja värvi. Siis on enesestmõistetav, et taimejoonistused 

võtavad vorme, mis vastavad loomulikult kasvava taime mitmesugustele metamorfoosidele. 

„Tõusupildis“ on meie ees otsekui uuesti kasvav taim, mis laotub lahti mõne tunni jooksul. 

 See meie ees arenev taim on kõikide ümbruse mõjude suhtes nii tundlik, et ta lausa 

kutsub endaga eksperimenteerima. Nii on võimalik näit. nõguspeeglite või läätsede 

süsteemiga lasta Veenuse valgusel arenevale tõusupildile mõju avaldada. Vaatlus näitab, et 

taimejoonis muutub. Millega on siin tegemist? Siitpeale tohiks eeldada, et Päike, Kuu ja 

tähed mõjuvad oluliselt taime kasvule ja taime kujunemisele. „Substantsiõpetuses“ kirjeldati, 

kuidas aine moodustumine taimes järgib kvalitatiivselt ja kvantitatiivselt Päikese, Kuu ja 

tähtede kosmilisi rütme. Seepärast ei tundugi arusaamatuna see, et Veenuse jõud vastandab 

end taime kujundusjõududega ja selle vastandamise tulemusena tekib metamorfoos 

taimejoonises. 

 Niisuguste katsete korraldamine on aga nii vaevarikas, et järgmine samm selles suunas 

tehti selliselt, et tähtede asemel lasti mõjuda nende maapealsetel asetäitjatel. 

„Substantsiõpetuses“ kirjeldati põhjalikult, kuidas näit. vase näol on meil tegemist Veenuse 

valgusega; samas suhtes on hõbe Kuuga, kuld Päikesega, plii Saturniga, raud Marsiga, 

elavhõbe Merkuuriga ja tina Jupiteriga seotud. Kui taimemahlale lisada üks tilk metallilahust 

või lasta sellel mõõdetud koguses vastavas lahjenduses järele tõusta, siis ilmnevad 

taimejoonise metamorfoosid samuti, nagu eelnevalt peeglite ja läätsedega kontsentreeritud 

tähevalguse puhul. Kui aastatepikkuse harjutamisega ollakse võimeline sellisel viisil 

kujunevat kirja lugema, siis ei tähenda see midagi muud, kui et kuulatakse taime ja tema tähe 

vahelist kõnelust. 
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 Nende harjutuste käigus tehti iga päev pidevalt katseseeriaid ja uuriti nii tähtedekõne 

variatsioone. 1929. a. võeti muu hulgas ette ka jooksvad katsed õuntega. Selleks otstarbeks 

määratud puu õunad koristati ja asetati hoolikalt õlgede vahele. Iga päev pressiti üks õun 

puruks ja tehti katse. Niiviisi saabus 1. november, mil kaks pilti varasemal ajal uuritud 

piltideseeriast erinesid. Seega kerkis kõigepealt üles oletus, et katsekorralduses oli viga. 

Katse kordamine uute metallilahustega andis aga samasuguse tulemuse. Jälle näitasid kulla- 

ja hõbedapilt ebanormaalset kuju. Kullapildi muidu tavaline õielis-kiiretaoline kuju oli 

muundunud uduseks halliks massiks, ja harilikult väga ilus viljapeasarnane oksavormidega 

hõbedapilt näitas nuiakujulisi luuvorme. Nüüdsest kahetunniliste vahedega korratud katse 

andis samu tunnuseid kuni pärastlõunani. Alles õhtul pilt stabiliseerus ja kiirgas järgmisel 

hommikul uues ilus. Mis siis toimus? 
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Joonis 27 - 37. 

 Kuna maises katsekorralduses laboratooriumilaual oli kõik jäänud muutumatuks, pidi 

tegemist olema häiretega kosmosest. Astronoomilise kalendri uurimisest selgus, et sellel 

päeval, 1. nov. 1929, oli päikesevarjutus, mis küll ei olnud Baselis nähtav, aga näitas end 

siiski tõusupildil sellisel viisil. Päikese ja Kuu konjunktsioon seob nii Päikese kui ka Kuu 

kujundusjõude teineteisega, nii et nad Maa jaoks ära jäävad. Hiljem vaadeldi seda fenomeni 

tihti iseloomulike konstellatsioonide puhul. 

 Võib küsida, millise praktilise väärtusega võivad siis sellised eksperimendid olla 

toitumise jaoks. Peale võimaluse uurida seost taimeriigi ja tähtedemaailma vahel, millel on 

ju tähendus nii ravim- kui ka toidutaimedele, võib selle kaudu iga taime olemust paremini 

tundma õppida, jälgides tema vastandumist kosmiliste keskkonnajõududega. Raske on 

tundma õppida inimese sisemist olemust, kui ta elutee kulgeb rahulikult. Alles siis, kui saab 

jälgida, kuidas ta eluraskustes käitub, õpitakse teda tõeliselt tundma. 

 Metalli lisamisega tuuakse nähtavale taime olemus. Vastandumises järeletõusva 

metalliga ilmutab ta omaenda jõudude tugevust ja oma sugulusastet erinevate protsessidega, 

mida esindavad metallid. 

 See saab veelgi selgemaks järgnevates peatükkides. 

 

 

 21. TOIDU VALMISTAMINE 
 

 Toortoit ja köök 

 

 Toitude, kas toortoitude või siis keedetud toitude õigeks valmistamiseks on vaja tunda 

taime loomust ja temas toimuvaid rütmilisi muutusi päeva jooksul, et teda juba koristada 

õigel ajal. 

 Taim on nagu elav voolus. Vesi, mis voolab läbi jõesängi, on igal silmapilgul teine. 

Samuti on taim teatud määral kosmiliste eluvoolude anum, mis on igal päeva- ja ööajal 

erinev. Tarvitseb vaid avatud silmadega loodusesse minna, kui märgatakse, kuidas õied 

päikesetõusul avanevad ja kuidas nad päikeseloojangul kinni lähevad. Ja kui meenutame, et 

pikas katsetereas sai tõestatud, et taime aine moodustumine muutub päeva rütmis, siis ei saa 

imeks panna, et me oma toidutaimede koristamisel toiduks peame arvesse võtma kellaaega. 

 Hommikul on taim natuke teine kui õhtul ja keskööl jälle teine kui keskpäeval. 

Kapillaardünaamilise meetodi abil õnnestub seda pildina arusaadavaks teha. Järgnevad pildid 

tehti niimoodi: eriliselt väljaotsitud kassitapul eemaldati hommikul päikesetõusu ajal üks 

võsu lehtede ja õitega ja üks osa juurtest. See mähiti niiskesse riidesse ja säilitati keldris. 

Keskpäeval koristati veel üks osa taimest ja säilitati samal viisil. õhtul päikeseloojangul 
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eemaldati taime veel järgmine osa ja ülejäänud keskööl. Nende nelja osaga tehti siis 

üheaegselt kapillaardünaamiline katse.  

  
(Joonis 38 – 41) 

 

 Kunstilise kaasaelamisvõimega võib nendelt piltidelt lugeda järgnevat: 

 Hommikupilt näitab kiirgavat avanemistendentsi, kuna õhtupilt osutab vastupidist žesti. 

Taim tahaks nagu maasse tagasi tõmbuda. Keskpäevapilt seevastu näitab liikumatu raku 

peaaegu kaootilist seisundit; sama leiame ka keskööpildil, aga muudetuna maapäraseks, 

peaaegu viirastuslikuks ja varjusarnaseks. 

 Praktika jaoks tähendab see aga, et koos aedviljaga koristatakse varasel hommikul ka 

vabanevaid, avanevaid kujundusjõudusid, kuna õhtuse saagikoristamise puhul on esiplaanil 

plastilised ja kujundavalt kokkutõmbuvad kujundusjõud. Kuna õied ja viljad ning õrnad 

lehtviljad kalduvad juba oma loomuse tõttu esimesse kategooriasse, siis hommikul 

koristatuna sisaldavad nad neid omadusi suuremal määral. See on suure tähendusega 

vabastava ja lõõgastava toitumise jaoks. Seevastu leiame juur- ja varreviljas plastilisi ja 

kujundavaid jõudusid tugevdatuna eest, kui me neid õhtul koristame. Ka see on 

terapeutiliselt tähtis, kui ülemäära pulbitsevat ainevahetus tuleb juuredieediga ohjeldada. 

Seemnete puhul võib mõelda järgmiselt: võib olla, et näiteks hommikuvärskuses lõigatud 

teravili kõlbab hästi leivaviljaks, kuid õhtul lõigatud vili säilib hästi seemneviljana. 

 Nagu näitavad pildid 39 ja 41, läbistab maailma keskpäeva ja kesköö faas ka kogu 

taimeriiki oma kaosejõududega. Seetõttu peaks võimaluse korral vältima vilja koristamist 

nendel aegadel. Antiikajal tunti veel neid keskpäevajõude; nad ilmusid välja 

„keskpäevanaisena“ ja mingil juhul ei olnud need meeldivad kohtumised, kui väsinud 

viljalõikaja näit. järgnes „keskpäevanaise“ ahvatlustele. Samuti võib keskööl kohata 

jõudusid, mida ju ka tänapäeva inimene tunneb õudsetena. 

 Seda olulist küsimust, kas taimseid toiduaineid peaks sööma toorelt või keedetult, võib 

selgitada järgnevalt: 

 Kui inimese organism võtab loodusriikidest aineid, vastandab ta end nendega – see on 
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seedimine. See vastandamine on raskeim ja pingutavaim mineraaliga ja kergeim loomse 

ainega (piim), kuna elu- ja hingejõud on seal aine juba ette valmistanud. Seetõttu talub 

väikelaps hästi piima ja alles täiskasvanu tugevasti soolatud toite. Nii peab ka taime juures 

eristama, kas me sööme juuri, lehti või õisi, vilju või seemneid; ja ei ole ükskõik, kas me 

sööme seda toorelt või töödeldult. 

 Selgitades seda küsimust üldistest loodusseadustest lähtudes, peaks see kõigutama 

sellealase üha kasvava fanatismi jalgealust. Selleks otstarbeks peame uurima, mis toimub 

keetmisel. 

 Me mõistame seda kõige paremini, kui pöördume veelkord taime poole: see on maa 

külge kinnitatud valgusolevus. Taeva ja maa vahel – või kui öelda Goethe sõnadega, valguse 

ja pimeduse polaarsuse vahel arenevad tema metamorfoosid. Oma lehtede ja õitega püüdleb 

ta kosmilise valguse poole, oma juurtega on ta kinnitunud maa pimedusse. Goethe 

värvusõpetus näitab, kuidas järjestuvad värvused valguse ja pimeduse vahel: värvus tekib 

valguse ja pimeduse polaarsest vastandumisest. Valgus, nähtuna läbi pimeduse, annab 

heledad soojad toonid – kollase ja punase; pimeduse lisanduv valgus annab tumedad külmad 

värvused, sinise ja violetse. Tasakaaluks kahe vahel on sinise ja kollase lihtsal segamisel 

tekkiv keskne roheline. Need reaalsed nähtused on paljude looduses nähtavate saladuste 

ürgfenomeniks, nii ka taimeolevusele, mis ilmutab vikerkaare taustal vaadatuna maailma 

seaduspärasusi. 

 On juba korduvalt kirjeldatud, kuidas neitsiliku tärklise moodustumine rohelises lehes on 

vikerkaare tihenemine aineks. Tärklise neitsilik substants on niisiis nõiutud vikerkaar. Mis 

on aga tema edasine saatus taimeorganismi elavas voolus? 

 Vabastav soojus, kosmose küpsusjõud, haarab taime ja elustab tärklise, täiustab seda õite 

poole ja õilistab suhkruks, mis kujuneb nektaris ja hiljem küpsetes viljades. Suhkur ja tärklis 

on mõlemad süsivesikud – keemiliselt ei ole nad üksteisest oluliselt erinevad, aga suhkur on 

võrreldes tärklisega õilistatum, maailmasoojuse poolt täiustatud süsivesik. 

 Ja muundumine läheb edasi: suhkrust moodustuvad õievärvid – punane, kollane, sinine, 

violetne – kuulutavad vikerkaare vabanemist nõidusest. Kui me sammume üle õitsva aasa, 

tervitab meid kosmos taevavärvidega, mis enne tärklise tekkimises aheldati ja on nüüd 

maailma tulejõudude poolt võluvangist vabastatud. 

 Lilled närtsivad, nad kiirgavad oma värvi universumisse. Need haihtuvad ja pihustuvad, 

taim hoovab oma ainelisuse maailmaruumi. Piccard ütleb, et stratosfääris võib veel leida 

õietolmupilvi, mis hõljuvad Päikese poole. Me näeme, et taim lahustub oma õitepooluse 

kaudu ikka enam, muutudes rohelisest keskpaigast ikka peenemaks ja peenemaks kuni peale 

viimast süttimist värviilu ja lõhnana kaob meie meeltetajumuste piirkonnast. 

 Mis on aga tärklise saatus, kui teda ei haara mitte vabastav maailmasoojus, vaid 

maakülmus, tihenenud maajõudude raskus? Siis muutub ta tugevaks puitunud kiuks, 

kindlaks toestusaineks, mis muutub juurte suunas ikka tihedamaks ja puisemaks. Ka see, 

tselluloosiks nimetatud aine on süsivesik, ainult tärklisega võrreldes on ta tihedam ja kõvem. 

 Taim on niisiis kolmeosaline olevus, mis vabaneb õitepooluse kaudu mateeriast. 

 Seda asjaolu silmas pidades leiame vastuse küsimusele, mis toimub köögis, kui me 

taimetoiduainele läheneme soojusega, keeva vee või auru või kuuma rasvaga. 

 Kas ei ole see pikemata mõistetav, et me teeme midagi, mis välises looduses vastab 

soojus-küpsus-protsessile? Tõepoolest, köögis me jätkame mõttekalt loodusprotsesse. 

 Mõttekalt, just see on oluline! Et tõepoolest tegutseda läbimõeldult, peab olema 

ettekujutus kolmeosalisest taimest äsja öeldu mõttes. 

 Õiteriigis on kosmos juba rakendanud vabastavate soojus-küpsus-jõudude maksimumi. 

Mis selle ületab, põhjustab närtsimise, üleküpsemise, lagunemise. Kui me nüüd taime 

ülemist osa keedame, jätkame protsessi, mis looduses on jõudnud juba oma võimaliku 

piirini, teeme me keedupoti sisu närtsivaks, haihtuvaks, äravoogavaks. Bioloog ütleks, me 

hävitame vitamiine. 

 See on jälgitav eelkõige õietee (sirel, kummel, pärnaõied jne.), aga ka kompottide ja 
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õrnade õieliste või pungaliste köögiviljade nagu lillkapsa, rooskapsa, spargli valmistamise 

juures. Kui me keedame õieteed ka ainult mõne minuti, võime me kindlaks teha, et aroom, 

maitse ja tavalised mittemõõdetavad kvaliteedid on kadunud. Jook on ära õitsenud ja tühjaks 

muutunud. Seepärast laseme teesid lihtsalt tõmmata. 

  

      valgus 

 

 punane      loom 

 

 kollane      suhkur 

 

        soojus 

 

 roheline      tärklis assimilatsioon 

           vikerkaar 

 

 sinine      külmus 

 

 violetne 

        tselluloos (puu) 

 

        sool 

 

      pimedus 

 

 

 
Joonis 42. 

Kolmeosaline taim valguse ja pimeduse vahel. 

 

 Katse näitlikustada neid suhteid kapillaarpildis annab veenva tulemuse. 

 Leedripuu õisi leotati külmas vees ja keedeti viis minutit tagasivoolu-jahutis. Esimesel 

pildil on näha imepäraselt visandunud õiesarika välislaadi, kuna keedetud ekstraktis on kogu 

struktuur kadunud. 

 Viljad on vastavalt liigile enam või vähem tundlikud ja suuremalt jaolt süüakse küpseid 
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vilju ka toorelt. Valmistamise eriline viis on õite ja viljade, aga ka aromaatsete lehtede 

katmine munataignaga ja küpsetamine kuumas rasvas. Akaatsiaõied ja leedriõied, salvei 

lehed jne. muutuvad nii paljudes paikades armastatud roaks. Mida me seal siis teeme? Me 

teeme kesta, mis muutub kuumas rasvas küpsedes kaitsvaks katteks ja mis takistab 

lendumist. Sama leiame looduses seemne moodustumise protsessis. Siin läheb evolutsioon 

üle involutsiooniks – sama toimub ka praepannil. Seal tulevad esile küpsuse omadused 

ülimad, mis annavad toitudele teatavail asjaoludel lõunamaa puuviljade toiteväärtuse. 

 Kuidas käitub nüüd vastupidiste omadustega juur keetmisel? Maa tõttu on ta eemaldunud 

Päikese keeduprotsessist. Kui me juurvilja keedame, teeme siis tasa selle, mida peet, seller, 

porgand, mustjuur ei saanud väljas. Me pehmendame nad, me viime nad vastu 

maailmasoojuse tegutsemisele ja tõstame – piltlikult väljendudes – maapealse taime sfääri. 

Me märkame, et juur muutub keetmisel pehmeks, aromaatseks ja isegi magusaks. 

Kapillaarpildilt on näha, et juurtele omased vormid elustuvad mahla keetmisel 

lehevormideks ja isegi õitevormideks. 

 On vaja, et perenaine elaks sisse taimede olemusse, et ta näit. porgandi juures tunneks 

ära, et kollases-punases värvis on õiepärane element alla juurteni tõmmatud, mis kujundab 

porgandi õrnemaks, nii et ta vajab küpsuseks vähem soojust ja teda võib süüa isegi toorelt. 

 Rohelist lehte arendatakse taime keskmise liikmena üles õite poole kuni ta haaratakse 

Päikese keeduprotsessi. Sedasama teeme me siis, kui lähendame keedusoojust spinatile, 

kapsale jne. Need kvaliteedi muutused on jälle piltlikult tõestatavad kapillaardünaamilise 

meetodi abil. 

 Eriti õpetlik katsete rida kujunes kapsaperekonna uurimise tulemusena. Lühikest aega 

keedetud kapsamahla pilt näitab kohmakate vormide ilusat elustumist õitevormideks, kuna 

kaua keedetud kapsamahl kaotab oma vormi. Ta on „surnuks keedetud“. Keetmine tõstab 

kapsa õiteni, kui teda aga kaua keeta, ilmub see, mida me vaatlesime juba õite juures: ta 

haihtub ja me sööme järele jäänud surnud ainet. Kui vaatleme kahte lillkapsa pilti, siis 

langevad lillkapsa toormahla ja lühidalt keedetud kapsa pildid peaaegu täiesti kokku. See ei 

tähenda aga midagi muud, kui et hästi valmistatud kapsas, mida ei keedeta liiga kaua, 

tõstetakse lillkapsa kvaliteedini. Keedetud lillkapsa pildist tuleb aga kohe ka tõestus sellele, 

et õiesubstants ei talu keetmist. Keedetud lillkapsa pilt on jälle peaaegu identne kaua 

keedetud kapsa pildiga (Ill. 49). Köögipraktika jaoks tähendab see aga seda, et lillkapsast 

tohiks keeta ainult õige vähe. 

 Lühidalt peab veel ütlema, et katsetes antud keeduajad käivad taime mahlade kohta ja 

neid ei saa ilma pikemata üle kanda köögipraktikasse, kuna seal on tegemist tervete 

lehtedega, peadega ja pungadega. Rakumahlad on sellisel juhul veel igati kaitstud 

toestusainete ja rakumembraanidega. Seetõttu on lubatud keeta kapsast kauem kui viis 

minutit. 

 Sellele vaatamata aga peab rõhutama, et eriti lehtaedvilja puhul peaks keeduaega 

võimalikult miinimumini piirama. Mahla keeduaja topeltmäär, niisiis kümme minutit, on 

lehtkapsa jaoks juba piisav. Leht on ju õitele lähedal, seetõttu elustub ta kiiresti ja 

närbumiseni (surnuks keetmiseni) on siit ainult väike samm. 
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vale    õige 

 

Köögivilja auruti – vale ja õige 

Joonis 52. 

 Lehtköögivilja võib keetmise asemel edukalt ka lihtsalt aurutada. Siinjuures tuleb 

hoiduda kaubanduses olevatest nn. köögivilja- või kartuliaurutitest, mis on konstrueeritud 

selliselt, et köögivilja aurutatakse sõelal pidevalt voolava auruga keeva vee kohal. Just see ei 

ole soovitav, sest köögivili muutub sõelvoodril küll pehmeks, aga samas ka tuimaks ja 

kaotab osa oma väärtuslikest vees lahustuvatest toitainetest. Seevastu on head sellised 

aurutusaparaadid, mis avaldavad keedetavale seda ümbritseva auru kaudu pehmet toimet. 

 Parim on kerge moorimine omas mahlas vähese rasvalisandiga. 

 Kui tahetakse valmistada igakülgselt tervislikku toitu, siis peab teadma seda, mida 

eelnevalt kirjeldati. Mitmesuguste muundumiste kaudu võib kunstipärase tunde abil jõuda 

maitsva ja tervisliku toiduni, ükskõik, kas see on toores, keedetud, küpsetatud või praetud. 

Ainult kunstisoont on köögis sama moodi vaja kui et kunstiteose valmistamiseks ei piisa 

ainult tehnilistest oskustest. Ei piisa ka ainult materjali tundmisest, eriti siis mitte, kui 

toiduainete üle ei otsustata ainult kalorite, vitamiinide, milligramm-protsentide või 

mikroelementide põhjal. Alles aukartus materjali ees lubab aimata suurimaid seoseid, mis 

ergutavad kunstnikuhinge loomisele ja materjali kunstilises käsitlemises tunneb hing end 

[eingeordnet] mitte enam kurnava majapidamismasina ühe rattakesena, vaid 

maailmamajapidamise vastutava organina. See on perenaise õige hingehoiak. See tõstab 

tema elu- ja loomisrõõmu kui ta teab, et käsitleb köögis maailmajõude, et toiduainete 

substantsi muutes tegeleb ta kosmilise alkeemiaga. 

 Eelpoolöeldust selgub see, mida tänapäeval toetab ka juba ametlik teadus, et toiduaineid 

tuleks kasutada võimalikult looduslähedasel viisil. Enamasti seisab sealjuures esiplaanil 

mure vitamiinide kadumise pärast. Teadagi on ka see mure õigustatud kui köögis valitseb 

mitte mõistus, vaid mõistuse puudumine. Eelpooltoodud kirjeldused võivad aga aidata luua 

pilti köögist sellisena nagu see olema peaks ja et toiduainete töötlemine ei tähenda mitte 

nende lõhkumist, vaid muundamist. 

 Fanaatiline ühekülgse toortoidu söömine võib organismi jõude kergesti üle pingutada. 

Rääkimata seederiketest on selle tagajärjeks see, et ei keha ega vaim toitu enam õigetel 

alustel. Jõud, mis peaksid teenima kõrgemaid funktsioone, hõivatakse seedimise poolt, ja 

pikkamööda võib areneda näit. hingeldus, ka nõrkus liikmetes ja tahte nõrgenemine. 

Mõtlemises seevastu tekib enamasti kangekaelsus, kuna ka siin tarvitatakse liikuvust 

võimaldavad jõud ära toore toiduga toime tulemiseks. 

 Teisest küljest on toortoit arsti käes hindamatu ravivahend. Ta peab ainult olema 

korraldatud rütmiliselt, ajaliselt piiratud ja liigendatud üldisesse toitumisse. 

 Peab võtma enesestmõistetavana, et toortoidu puhul jälgitakse köögivilja päritolu. Kui 

toortoit, siis võimalikult ainult bioloogilis-dünaamilistest aianditest, mitte mingil juhul 

kunstliku niisutusega põldudelt või väljaheidetega väetatud aedadest! Nagu tänapäeval on 
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näha arstide kõnetundidest, sageneb seetõttu hirmuärataval määral nakkumine 

soolenugilistega. 

 Kõigest sellest võib kokku võtta: toortoit on tervistav, keedetud toit on toitev. 

 

 

22. ÜMBRITSEVAD ELEMENDID 
 

 Soojusallikad, keedunõud ja vesi 

 

 Tuli, keedunõu ja vesi kuuluvad toitu ümbritsevate elementide juurde, mille tähtsusest 

üldiselt ei ole õiget ettekujutust. Nagu organism võib ainult temale vastavas kestas areneda, 

nii on ka toitude jaoks, mis peaksid ju olema orgaanilised kunstiteosed, otsustava 

tähendusega nii soojusallika kvaliteet, mis kõike läbistab, anum, mis toite ümbritseb, kui ka 

vesi, mis on keskkonnaks, millesse voolavad kõik omadused. 

 Niikaua kui soojust mõõdetakse ainult kaloritega ja teatud tehnilise efekti saavutamiseks 

arvestatakse sinna juurde ainult vajalikku soojusväärtust, aimatakse vähe tule sisemisest 

kvaliteedist, ja leitakse olevat absurdne arvata, et näit. 100 kalorit, mida annab elektriahi, on 

teise väärtusega kui seesama 100 kalorit, mille annab puuahi. 

 Kuid siiski on see nii. Võib-olla on nii mõnigi tundnud, kuidas mugaval talvisel 

pärastlõunal puuküttega ahi soojendab palju kergemini kui elektriahi, olgugi et termomeeter 

näitab toas ühte ja sama temperatuuri. Kui selle raamatu esitusi tõsiselt võtta, siis on ju ka 

mõistetav, et põletusmaterjali omadused peavad kuidagi väljenduma tule kvaliteedis. 

Pöökpuul ja nulul – vaatamata sellele, et nad mõlemad on puud – on täiesti erinev olemus. 

Vastavalt sellele annab ka pöögipuit kvalitatiivselt teise tule kui nulupuit. Seda võivad 

kinnitada näit. pagarid, kes veel tunnevad selliseid peeni erinevusi. Muidugi võib jälle tulla 

keemik ja öelda: „Jaa, pöögipuit toodab teisi põletusprodukte kui nulupuit, tõrva koostisosi, 

guajakooli ja aromaatseid aineid, mis jätavad pagarile illusiooni soojuse teisest kvaliteedist“. 

Vaatamata sellele aga, et keemiliselt mõõdetavad põlemisproduktide ainelised erinevused on 

ka pöökpuu teistliiki olemuse väljendus, on korduvalt läbi viidud katsetustega selgelt 

kindlaks tehtud soojusallikate erinevus. 

  
 lehed       kontroll 

– – – – – –  – – – 

         destilleeritud 

         vesi 

 

elekter gaas  süsi  puu    õled 0 
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___________________________________________ 

         kontroll 

  

         destilleeritud 

         vesi 

 juured 

 

Joonis 53. 

Soojusallikate kvaliteet (toime tärkavale taimele). 

 

 Destilleeritud vett soojendati erinevatel soojusallikatel tagasivoolujahutis kuni keemiseni 

ja keedeti mulinal 20 min. Soojusallikatena kasutati elektrit, gaasi, sütt, puid, õlgi. 17 

kraadini jahutatud vett testiti nisuidanditega. See tähendab: vesi pandi portselanist anumasse 

ja veepinnale asetati nisuterad, mis olid kohe idanema hakkamas, juurekestest kujunes 

vähehaaval punutis, millega terad said ennast püsti hoida ja lehekesed hakkasid kasvama. 

Sellist testimist kirjeldati juba 4. peatükis (vt. joon.). Samuti nagu seal, katkestati katse 10 

päeva pärast, mõõdeti üksikutel taimedel lehtede ja juurte pikkus ja arvutati aritmeetiline 

keskmine. Joonisel kujutatud kõverjoontega on lehtede pikkused kantud ülespoole ja juurte 

pikkused allapoole. On näha, et erinev soojus on avaldanud nisutaimekestele vee kaudu 

ülesehitust soodustavat või ülesehitust pidurdavat mõju. 

 Nagu näha, on elekter kõige ebasoodsam, puu- ja õletuli kõige soodsamad. Õppides 

tundma elektri olemust, ei ole selline tulemus üldse üllatav. Elektril on kõikjal tihendav roll. 

Näiteks toimib ta vastupidiselt küünlaleegile ja muudab niisiis vabanemise tihenemiseks nii 

et poolustraatide vahele moodustub süsiniku skelett (vt. „Substantsiõpetust“). Ta tihendab ka 

hapniku osooniks; valgus on kiirgav, elekter on materialiseeriv jõud. Teda võib 

iseloomustada kui valguse vastaspoolust, kui Maa juurde kuuluvat „vastandvalgust“. Kui 

traat hõõgub elektri mõjul, siis ei ole see universumi poole pööratud tule vabanemisprotsess, 

vaid kannatav hõõgumine vastandvalguse võimu sunduse all. Muidugi ei saa elektri 

rakendamise vastu tormi jooksma hakata, kuna oleks mõttetu võidelda „tsivilisatsiooni 

edusammudega“. Asi ei ole mitte selles, vaid pigem selles, et iseloomustada neid asjaolusid. 

Need mõõdetamatud omadused on erapooletule inimesele tuntud ja keelevaim väljendab 

seda, kui räägitakse lõbusalt praksuvast puutulest. 

 Nagu soojus on toitude kõige välimine ja samas kõige läbistavam ümbrus, nii on seda 

kitsamas mõttes keedunõud. C. Remer väljendub selle kohta järgneval vaimustaval viisil: 

Köögis on meile vajalikud mitmesugused märkimist väärivad tööriistad. Täna käsitleme me 

keedupotte. Iga keetja teab oma kogemusest nende kohta palju jutustada. Igaühel on oma üks 

või mitu lemmikpotti, millest ta oskab parajatel tundidel pikki lugusid jutustada, mis 

tunduvad keetmise alal võhikule mõnikord õige muinasjutulistena. Sellised salapärased potid 

keedavad nimelt nii uskumatult kergesti, kiirelt ja maitsvalt, et hakka või tõepoolest uskuma 

imepotte. Kindlasti mängib pott tähtsat rolli. Head rooga kujundavad protsessid toimuvad 

potis; on mõistetav ja kergesti kindlaks tehtav, et keedupott mõjustab oluliselt temas 

toimuvat. Me teame, et alumiiniumist, rauast, emailist, klaasist, savist ja vasest nõud 

keedavad väga erinevalt. Pott on roa kest, väline kate. Sisu ja kest peavad kokku sobima, 

nagu see on inimese ja tema riietega. Iga inimene ei või igat asja kanda, vaid õpib looma 

endale sobivat katet niivõrd kuivõrd tal on stiilitunnet. Selline stiilitunne peaks valitsema ka 

köögis. Ja ta ka valitseb seal. Perenaise käsi ei haara kunagi ükskõik millist potti, et täita 

seda siis köögiviljaga, vaid ikka otsib ja valib tema kiire käsi, mida ta tahab kasutada. See ei 

ole ainult instinkt, vaid potikesta küsimuses võib öelda mõndagi teadlikku. Näiteks kerged 

odavad alumiiniumkastrulid rikuvad valmiva roa aroomi. Alumiinium värvib kartulid ja 

odrajahu näotult tumedaks. Piim ei säili ja hakkab kiiresti lehkama. Liiga kerge kaas laseb 

hautamisel lõhnadel liiga ruttu haihtuda. Raske võimsa kaanega rauast pott ei ole sobiv õrna 

köögivilja jaoks, see keeb vangistatud kuumuses liiga ruttu pudruks. Väga ilusad ja 
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isuäratavad on tulekindlad klaas- ja portselannõud. Ise keedan ma aga kõige meelsamini 

vanas heas savikastrulis, mille vorm on lai ja mitte väga kõrge. Tähtis on ka, et kindla asja 

jaoks vaadatakse valmis oma pott, näit. piima jaoks, mis võtab väga kergesti külge teisi 

maitseid, või tee ja kohvi jaoks. Ka puuvilja jaoks peaks olema eri pott, mis ei lõhna sibulate 

või muidu heade, aga puuviljale võõraste asjade järele. Tähelepanelik vaatleja peab 

omandama enam-vähem kindlad teadmised kaane vajaliku raskuse kohta. Kaas ei tohi olla 

liiga kerge ega ka liiga raske. Roal peaks igatahes olema võimalik teatud määral hingata. 

 

 
 Lehed 

          kontroll 

 

          dest. vesi 

 

alumiinium raud tina vask klaas email portselan kivi kuld 

 

          kontroll 

 

          dest.vesi 

 Juured 

 

Joonis 54. 

Keedunõude kvaliteet (toime idanevale taimele). 

 

 Igal juhul on materjali valik keedunõude jaoks eriliselt tähtis. Seepärast tehti katseseeria, 

et oleks võimalik selle üle otsustada. Selleks otstarbeks keedeti destilleeritud vett kullast, 

rauast, inglistinast, vasest, alumiiniumist, klaasist, portselanist, emailist ja kivist nõudes 20 

minutit. Pärast selliselt prepareeritud vee jahutamist 17 kraadini pandi sinna idanema 

nisuterad, nagu on juba korduvalt kirjeldatud. Pärast katseaja möödumist mõõdeti 

nisutaimekestel lehtede ja juurte pikkus ja tehti niimoodi kindlaks kasvu soodustavad ja 

kasvu pidurdavad mõjud. 

 Kõverjoone vaatlusest selgub, et kõige paremini peaks keedunõuks sobima kuld. Võib 

meenutada muinasjuttu, kus on kuldselt taldrikult söömist kujutatud kui heade võimude 

erilist armu. 

 Edasised katsed näitasid, et isegi juba kullatud lusikaga segamine kutsub esile sellise 

toime. Hüvitus suureneb veelgi, kui katsetest nähtub, et kuldlusikale järgneb 

paremusjärjestuse puulusikas, mille materjal on kasvanud päikesevalguse all. 
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 Ei maksa imestada, et alumiinium asub katsete rea lõpus kõige halvemana. See metall on 

ju saadud savimullast elektriahjus. See protsess on aga äärmiselt vägivaldne ja savimuld 

sunnitakse millekski, millega tal ei ole midagi tegemist, nimelt näiliseks metalliks. Tõeliselt 

ei ole alumiinium metall, vaid maa funktsionaalselt vaadatuna. Kui looduspäraselt mõjub 

savinõu (kivinõu, portselan) võrreldes kunstliku alumiiniumiga! 

 Toitude seesmine ümbris on aga vesi. See ei ole aga mitte niivõrd keemiliste vahenditega 

kindlaks määratav mineraalide sisaldus, mis muudab vee enam või vähem keetmiseks 

sobivaks. Kindlasti on lubjasisaldus lubjarikkas ümbruskonnas tähtis inimese 

mineraalitoitumisele, samuti nagu vee koostisosad ränikivisel pinnal. Palju tähtsam on aga 

vett läbistav maaorganismi jõudude kiirgus. Paljude veeallikate kvaliteet ei olene enamasti 

keemiliselt tõestatavatest mineraalainetest, vaid sellest, et neid toidab Maa südameveri. Maa 

on elav organism, mille omadused on olemuslikult erinevad idas, läänes, põhjas, lõunas ja 

sügavuses. Nii on ka igal allikal, igal ojal ja igal jõevoolul oma individuaalne tunnus. 

 Illustratsiooniks öeldu kohta on alljärgnevalt toodud kaks kristallisatsioonipilti, millest 

ühel on destilleeritud ja teisel Elsassi püha Odilie allika vee pilt. 

   
 

Joonis 55       56 

 Mõlemad pildid on tehtud järgnevalt: Nagu „Substantsiõpetuses“ kirjeldatud, on lahusest 

välja kristalliseerunud soolad – vormivate kujundusjõudude ürgpilt – nendega liitunud 

kujundusjõudude testobjektiks. Siiani uuriti kristallisatsiooni puhul ainult üksikkristalli kuju, 

ääri, nurki ja pindu. Tähtis on aga ka see, millises ruumilises seoses üksteisega asetsevad 

lahusest välja kristalliseerunud üksikvormid. See omavaheline asetus, mis annab pildi 

üldlaadi, on nii labiilne, et ta reageerib ka kujundusjõudude tühisematelegi mõjudele. Kui 

jätta küllastatud kaaliumnitriidi lahus destilleeritud vees seisma kristalliseerumiskaussi, siis 

ilmuvad umbes kümne minuti pärast väljakristalliseerunud kristallnõelte pilt. Seal ei ole veel 

tunda mingit erilist suunajõudu. Sest destilleeritud vesi on neutraalne ja vaba suunavatest 

kujundusjõududest. Odilie allika vesi on keemiliselt vaevalt eristatav destilleeritud veest. Ta 

saab alguse Vogeeside kvartsipinnasest, on niisiis lubjavaba ja praktiliselt 0-kõvadusega. 

Sellele vaatamata on ta aga tuntud tervistavana, eriti silmahaiguste puhul ja tal on meeldiv, 

tugev maitse. Kui me lahustame selles allikavees kaaliumnitraati ja laseme kristalliseeruda, 

siis tekib tugevalt kujundatud pilt. 
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 On näha, kuidas kuju andvad jõud läbistavad maad. Suhteliselt lähestikku võib kohata 

kõige erinevamate omadustega vett. 

 Köögis on oluline kasutada head, kujundusjõulist vett. Üldiselt kaldutakse tänapäeval 

heaks pidama vett, mis on bakteritevaba ega ole liiga kõva. Sellest aga ei piisa. tihti annab 

vinnakaev paremat vett kui klooriga saastatud veevärk. 

 Vee kõvadus tuleneb kaltsiumvesinikkarbonaadi sisaldusest: CaH2(CO3)2. See on külmas 

vees lahustuv, laguneb aga kuumuses lubjaks, mis on vees lahustumatu ja eraldub, ja 

süsihappegaasiks, mis lendub. 

 

 CaH2(CO3)2  CaCO3 + H2O + CO2 

 

 Sadestunud lubjakoorikuga ei kattu ainult potid vaid ka toiduained. Mõistetaval viisil 

kahjustab see lagunemise ja pehmenemise protsesse. Selle hädaga võib võidelda kahel viisil: 

kasutatakse juba varem keedetud vett või muundatakse süsihappelubi üheks teiseks 

kaltsiumisoolaks, mis jääb igal juhul lahustuvaks. Näiteks võib seda teha happelise 

naatriumsulfaadi abil: 

 

 CaH2(CO3)2 + 2NaHSO4 = CaSO4 + Na2SO4 + 2CO2 + 2H2O 

 

 Tekkiv väävelhappelubi on sellises kontsentratsioonis vees lahustuv ega eraldu. Sellist 

„happelist naatriumsulfaati“ on kaubanduses tablettidena. 

 Kumbki meetod – nii eelkeetmine kui ka ümbermuutmine – ei ole ideaalne, olgugi, et 

viimase meetodi puhul säilib vähemalt toitumises väga vajalik lubi. Ideaalne lahendus on 

looduselähedane vesi selles mõttes, nagu ülal kirjeldatud. Kuidas jõuda sellise veeni, selleks 

ei ole retsepti; sest see, kas elatakse hea veega paikkonnas, on saatus – samuti nagu see on 

saatus, kas tuleb elada ja töötada heas või halvas kliimas. Kõikidel sellistel juhtudel on 

tasakaal saavutatav teistel aladel. 

 

 

23. KONSERVEERIMINE 
 

 Säilitamine, hapendamine, soolamine, vekkimine 

 

 Ainult soodsas kliimas on looduse laud nii rikkalikult kaetud, et tullakse toime 

tagavaradeta. Üldiselt aga peab silmas pidama, et puuduse aegadeks toiduaineid 

konserveeritakse. See tegevus kuulub aga köögi ülesannete juurde ja hakatakse mõistma, et 

perenaise tegevust ajendaks tõeline arusaamine. 

 Me oleme toiduvalmistamise peatükis uurinud protsesside seda suunda, mis soojuse 

kasutamisega põhjustab ainete pehmenemise, tärkamise ja võrsumise, õitselepuhkemise ja 

küpsemise. Nüüd tuleb aga esitada endale küsimus, kas oleks võimalik ette võtta midagi, mis 

vastaks juure kujunemisele, mis teatavail asjaoludel kujundaks kestvusvormi pikkadeks 

aegadeks. Et seda mõista ja sellele vastata, peame veelkord pöörduma taime juurde, mis oma 

kolmeliikmelise olemuse kaudu näitab, kuidas ta oma keskkohast üle õitepooluse lendub, 

juurtepooluse poole aga tiheneb. 

 Mis sünnib taime muutumisel maapärasemaks? Tihedamaks ei muutu mitte ainult aine, 

vaid ka kogu organism muutub püsivamaks. Kestvusvormid arenevad juurte poole. 

Maapealne taim kaob ja põleb sügisel ära, juured aga kestavad nii läbi suve kui talve. 

 Nagu me oleme näinud, juhib soojus õitsemisele ja küpsemisele, nii võime tunnetada, et 

külmus viib ülevalt alla juure kestvusvormideni. Meil tarvitseb ainult mõelda 

konserveerimisprotsessidele, olgu see siis soolamine, hapendamine, külmutamine või 

tavaliste konserveerimisvahendite kasutamine – alati on taotletud püsivorm lähedane 

mineraalsele olukorrale samuti kui ka juures. Juba tavaline säilitamine – see ei pruugigi olla 
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külmkapis – püüdleb selles suunas. 

 See, milliseid suhteid silmas peetakse oleks kirjeldatav jälle ühe praktilise näite varal. 

Juba mainitud uurimistööde liinis kapillaardünaamilise meetodiga uuriti sisemisi 

muundumisi läbi aasta säilitatavas õunas. 

 
 soojus 

 

      närtsimine 

 

      suhkur 

 

      tärklis 

 

      tselluloos 

 

      kestvusvormid 

 

 külmus 

 

Joonis 57 

Kolmeliikmeline taim soojuse ja külmuse vahel. 

 

 Ühe puu saak pandi õlgedele seisma ja igal nädalal pressiti üks õun puruks ja uuriti 

mahla kapillaardünaamiliselt. Värsked õunad andsid kindlate katsetingimuste puhul loitvaid 

õitevorme, aga juba peale jõulusid hakkasid vormid kristalliliselt murenema ja kevadel 

ilmnesid kristallide moondumise keskel ilmsed juurtevormid. Vahepeal olid õunad ka 

väliselt kortsuliseks ja raugalikuks muutunud ja see mida aasta rütmis ühest viljast kui 

seemnekestast oodata võib – nimelt pürgimist tagasi maasse, et sirutada juuri ja lasta endast 

tärgata uut taime – ilmnes vähehaaval edenedes kapillaardünaamilisel pildil ja juba jõulude 

ajal. 
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Joonis 58-61 

 

 Ja kui sügavalt rahuldava kaare tegid nende protsesside pildid läbi järgneva uuringu. Kui 

mais, kui õunad andsid kirjeldatud kristallilisi juurevorme, keedeti mahla 5 min., tulid 

tõusupildil jälle välja õitevormid, tõsi küll mitte nii ilusad ja leegitsevad kui kunagi sügisel, 

aga siiski lähedased tollasele (välis)kujule. Niisiis – kui õun on muutunud vanaks, ei oma ta 

enam täit viljakarakterit, vaid on lühenenud juurekarakterile. Ja siis on kompott või praeõun 

haige dieediks sobivam kui toores õun. 

 Neid seismisel toimuvaid protsesse saab oluliselt kiirendada külma kasutamisega. 

Külmutuskapid, külmutusvagunid ja külmhooned hoolitsevad meie toidu säilimise eest. Kui 

suhtuda eespool kirjeldatusse teadlikult, siis saab selgeks, et konserveeritud toiduained 

vajavad köögis jällegi pehmendamist. Nagu kõikjal, nii ei ole ka siin kahjulik mitte menetlus 

iseenesest, vaid liialdus. 

 Külmhoonetes hoidmisest on ainult väike samm sügavkülmutuseni ja sellele vaatamata ei 

saa sügavkülmutatud toiduaineid kasutada ilma ettevaatuseta. Taimed säilitavad küll 

külmumise ajal oma füüsikalised ja keemilised iseärasused, kohe peale ülessulamist algab 

aga kiirendatud lagunemine. Materjal laguneb ja muutub ilmetuks (Kollath). Igaüks, kes on 

söönud näit. sügavkülmutatud puuvilja, on tundnud kummalist tunnet. Mitte ainult see, et 

sellist puuvilja peab sööma kohe peale ülessulamist – igaüks võib märgata, kui kiiresti see 

muutub – vaid, juba asjaolu, et jaanuaris süüakse „värsket“ sparglit ja kirsse, on võõrastav ja 

loomuvastane. Ei ole olemas mingit tervisliku ega muud põhjendatud alust pidada seda 

ihaldusväärseks. 

 Piim muutub seismisel mõne tunniga. Sellele on juba kord viidatud. Malyoth on 

osutanud, et väljaspool ema organismi säilitab piim suhkru beetalaktoosi kujul. Beetalaktoos 

on suhkru optiliselt aktiivne vorm ja on aine elulisuse väljendus. Juba mõne tunni pärast 

läheb beetalaktoos üle alfa- ja beetalaktoosi inaktiivseks kobarjaks ühendiks. See tähendab, 

et piim on „kokku läinud“, omandanud juurepärase iseloomu, teda ei saa aga keetmisega 
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tagasi elavaks muuta, vaid ta jääb surnuks ja laguneb oma koostisosadeks rasvaks, 

kohupiimaks, suhkruks ja sooladeks. 

 Mõningate toiduainete jaoks on hapendamine hea ja odav menetlus, et kergesti riknevat 

kaupa talveks säilitada. Hapukapsas ja hapendatud peet on õigusega talvel eelistatud 

köögiviljad. Piimhappe käärimisega esile kutsutud hapnemine mõjub siin koos soolaga, mida 

lisatakse kihiliselt lahti lõigatud toorköögiviljale. 

 Hea kestvusvormi annab ka soolamine nagu soolakurgid ja soolaoad. 

 Samas suunas on mõistetav konserveerimine ka kuivatamise teel. Kui seda mõistlikult ja 

pehmelt teha – igasuguse kuivatamise puhul tuleb vältida otsest päikesevalgust – võivad 

ploomid, õunad ja kuivatatud aedviljad omandada väga hea kestvusvormi. Kõikide nende 

menetluste juures on alati olemas hädaoht, et tormaka kestvusvormiks tihenemisega 

aroomained ja peenemad koostisosad niiöelda pressitakse välja ja kaovad. Sissetegemine õli, 

äädika, suhkrusiirupi ja muu sellisega on kõige kahjutum ja annab häid tulemusi. 

 Enamasti rakendatakse konserveerimiseks aga kuumust. See erineb aga põhjalikult siiani 

kirjeldatud menetlustest, sest siin ei arene mitte juureprotsess, vaid peaaegu üldine 

närtsimine. Nii saadud säilitusproduktid on seega enam või vähem jääkained, kui selle 

menetluse juures ei matkita tagasikiirgamisprotsessi nagu see toimub taime seemnete 

moodustamisel. Selline asi on näit. kõikide röstimiste ja küpsetamistega (Zwieback). Selles 

suunas lähevad ka menetlused piimapulbri ja munapulbri valmistamiseks. 

 Keskne koht on köögis laialdaselt kasutataval „vekkimismenetlusel“. Kuumutamine on 

sealjuures väga kerge (75-80 kraadi), nii et vekitud köögivili puhkeb kergesti õitsele. 

Seejärel kummirõngale asetatud kaas tekitab pärast jahutamist nõrga vaakumi. See ei hoia 

mitte ainult kaant kinni, vaid soodustab ka pürgimist juureolukorra poole. Vaakum on imev 

jõud (vaata „Substantsiõpetus“), ta on suguluses maa imevate kohesioonjõududega. Kui me 

uurime juurt tema funktsioonis, siis näitab ta õieti maasse imendumise liigutust. 

 Väga kahtlane on aga abistada kirjeldatud menetlusi mürkide lisamisega. Boorhapet, 

bensoehapet, salitsüülhapet ja nende soolasid, alkoholi, formaldehüüdi ja vesinikülihapendit 

võib vahete-vahel isegi köögis kohata. Suures mastaabis tulevad nad aga kasutusele alles 

konservitööstuses ja seega jõuame juba järgmise peatüki teema juurde. 

 

 

24. MÜRK TOIDUS 
 

 Konservtoit 

 

 Paljud pered harjuvad ikka enam toituma konservidest. See on ka mõistetav, sest see on 

ju lõputult mugav, säästetakse ennast vaevarikkast aedvilja ja lisandite ostmisest, 

puhastamisest, pesemisest, koorimisest, keetmisest, vürtsitamisest ja serveerida lihtsalt 

konservkarbist on väga puhas ja isuäratav. Iga perenaine, kes ei tunne vaimupärase toitumise 

tagapõhju ja kes ei tunne rõõmsat rahuldust ja vastutust köögi-alkeemiaga tegelemisel selles 

mõttes, nagu siin kirjeldati, läheb enesestmõistetavalt aja kokkuhoiu teed. Vaatamata sellele 

on olemas ka asjaolu, et paljud naised käivad oma perenaisekohustuste kõrvalt veel tööl, mis 

sunnib neid konservide järgi haarama. 

 Kui võtta konservikarp kätte ja lugeda tähelepanelikult etiketti, leitakse sellelt enamasti 

reklaam, et selle sisu on veel „rikastatud“ A-, C- ja D-vitamiiniga; ja meie aja üldine 

mõttesuund annab veendumuse, et sellega on midagi head korda saadetud. Kuid tõeliste 

kujundusjõududega ei ole sünteetilistel vitamiinidel, eriti peale vabrikus töötlemist, enam 

palju tegemist. 

 Mida enamasti ei saa aga etikettidelt lugeda, on mürgid, mis on lisatud 

konserveerimisvahenditena. Tõsi küll, erinevates maades on olemas määrused selle kohta, 

mis on lubatud, aga seaduseandjad on täbaras olukorras selles mõttes, et nad peavad lubama 

kindla hulga mürke konservide säilivaks tegemiseks, ja kuna nad on ka huvitatud sellise 
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ulatusliku tööstusharu edendamisest, pigistavad nad silma kinni rohkem, kui vajalik oleks. 

 Need kahjustused, mida mõned sellised mürgid nagu salitsüülhape, bensoehape, 

oksübensoehape inimese organismis põhjustavad, on hästi tuntud, aga vaimuteaduslikult 

orienteeritud inimkäsitluse mõttes on vajalik mõista seda laiemalt. 

 „Substantsiõpetuses“ räägiti põhjalikult tugevatest lahjendustest ja nende aktiivsusest. 

Seal näidati, kuidas ühe substantsi rütmilisel lahjendamisel sünnivad jõud, mis ei ole 

kätketud tihedaks substantsiks. Näidati ka, et näit. lihtsalt lahjendatud vasksulfaadi lahus ei 

ole bioloogiliselt seesama, mis rütmiliselt lahjendatud – astendatud – lahus. Sellele 

vaatamata, et substantsisisalduselt on mõlemad lahused samad, toimivad nad bioloogiliselt 

väga erinevalt. Ja kui selliselt rütmiliselt edasi lahjendatakse, siis sünnitatakse ikka uusi 

jõudusid. Need on jõud, mida kasutab homöopaatiline ravimisviis. 

 Loobume tänapäevasest ortodokssest ainemõistest, sellest substantsimõistest, mis on 

seotud kujutlusega igavesest mateeriast ja loeme kehtivaks tolle uue substantsimõiste, mida 

on proovitud nende ja „Substantsiõpetuses“ antud kirjelduste jooksul välja töötada, siis võib 

tugevate lahjenduste probleem ilma pikemata selgeks saada. Aine ei ole midagi muud kui 

makrokosmiliste protsesside seiskunud olelusvorm. Mida me Maa peal nimetame aineks, on 

tardunud, fikseerunud maailmaprotsess. Maa ainelisus ja maailma olemus on kaks poolust, 

mille vahel laiub looduse olemine oma lõpututes astmetes. Taim ise asub kahe pooluse 

vahel. Lõpututes aine ja kuju metamorfoosides, kokku tõmbumise ja laienemise, 

involutsiooni ja evolutsiooni, olemuse ja nähtumuse rütmides on taimeolevus 

maailmaorganismi elav liige. Rütmilise lahjendamise protsess, mida me nimetame 

potenseerimiseks, on selle loodusliku protsessi geniaalne järeleaimamine. See ei ole midagi 

muud kui aine üle viimine nähtumusest tema olemusse. 

 „Substantsiõpetuses“ näidati, kuidas sellised tugevad lahjendused mõjuvad 

bioloogilistele testobjektidele nagu näit. idanevale pärmile kas stimuleerivalt või pidurdavalt 

– igaüks vastavalt oma potentsi kõrgusele. Kirjeldatud katsetest tulenesid potentsjooned, mis 

on iga substantsi jaoks iseloomulikud ja spetsiifilised. Potentsijoonte uurimine näitas, et on 

olemas aineid, mis ei reageeri sellisel viisil taimedest tuletatud rütmidele. Üks selline aine on 

näit. sünteetiline bensoehape, mille lähteaine on saadud kivisöetõrvast. Tema potentsijoon on 

praktiliselt sirge. Sealsamas uuritud loodusliku bensoevaigust saadud bensoehappe puhul on 

see, vastupidi, väga elava kuluga, iseloomuliku maksimumi ja miinimumiga. Asi seisneb 

selles, et kaks ainet, mis keemiliselt on identsed ja keemikud nimetavad mõlemaid 

bensoehappeks, on bioloogiliselt teineteisest täiesti erinevad. 

 

Loodusliku ja sünteetilise bensoehappe potentsikõverad 

     destilleeritud vesi 

     kontrollversioon 

 

     bensoehape 

     bensoevaigust 

 

     sünteetiline 

     bensoehape 
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Joonis 62. 

  

Ilmsiks on tulnud, et kõik ained, mis ei ole enam potentsivõimelised, kuuluvad samasse 

kategooriasse. Et seda liiki aineid iseloomustada, pöördume veelkord abi otsimiseks taime 

juurde. 

 

  lõhn 

õli    raviained   Metamorfoosi- 

        seadused 

mesi    värvid 

  suhkur     organism 

 

    tärklis 

 

    tselluloos         mehhanism 

 

    süsi (tõrv) 

 

sahariin    tõrvavärv 

        Aatomi- ja 

mineraalõli   sünt. raviained  molekulaarkeemia 

        seadused 

  parfüüm 



 

 

101 

 
Joonis 63 

Organism ja mehhanism (toit ja mürk). 

 

 Kujutame tagasivaateliselt endale piltlikult ette loodusliku ainespektri kujunemise käiku 

alates tärklisest. Tärklis pehmeneb maailmahingamises ja läbi suhkru tekivad õite värvid, 

lõhnaained, mesi, õli ja taime raviained. Tahkenemisse ja mineraliseerumisse läheb 

arenemine aga üle tselluloosi, läbi bioloogilise nullpunkti, söeni, söetõrvani. 

 Sellest võlub inimintellekt välja sünteetiliste värvainete, sünteetilise parfüümi, sahariini 

ja teiste sünteetiliste magusainete peegelvaldkonna, ka mineraalõlide ja sünteetiliste 

ravivahendite valdkonna; sinna juurde ei kuulu ainult konserveerimisvahendid, 

ilustamisvahendid, aroomiained, vaid ka sünteetilised vitamiinid. 

 Kui mõlemaid alasid kõrvutada, siis jääb mulje, et üleval asub elavate ja põimuvate 

polaarsuste vahel lõpututes metamorfoosides maa ja taeva vahel tasakaalus olev dünaamilise 

tegelikkuse bioloogiline ala. Seevastu maaaluse tõrvakeemia alal ilmub meile – piltlikult 

väljendatuna – selle tontlik peegelpilt, mida kosmos loob dünaamiliselt. Sellel maa-alusel 

alal ei valitse aga mitte dünaamika, vaid aatomimaailma staatika. Mõlemad riigid alluvad 

erinevatele seadustele. Elava taime riik oma ainespektriga järgib eluseadusi, millele viitas 

Goethe polaarsuse, võrdluse ja metamorfoosi laiaulatuslike mõistete loomisega. Sellel alal 

on astendamine taevaredel, millel aine metamorfoosid toimuvad rütmiliste seaduste järgi. 

Teisel juhul on need füüsikalise aatomi- ja molekulaarkeemia seadused. Siin ei reageeri 

ained enam rütmidele ja metamorfoosidele, neid ei saa potentseerida. Siin on mehhanism, 

seal aga organism. Nii on ka aine jäävuse seadus kehtiv ainult mehhanismi, mitte aga 

organismi alal. 

 Kui me nüüd sööme tõrvakeemiast pärinevaid aineid toiduga sisse, siis on nad 

arusaadavalt ka mitteseeditavad. Nad ei eritu ka nii ruttu ja mõned jäävad meie organismi 

isegi kogu eluks. Nad moodustavad meis teatud ainelise fantoomi ja see koormab elu ja 

vaim-hinge funktsioone. 

 Selles mõttes on arusaadav, et teatud ained, mida kasutatakse meie toiduainete 

kaunistamiseks, nagu näit. nn. võikollane, soodustavad vähki. On väga tähtis kõiki neid 

kahjustusi eraldi uurida ja kokku koguda, nagu seda on teinud Kurt Lensner oma 

raamatukeses „Mürk toidus“. Veel tähtsam on meil aga mõista jõudusid, mis on selle arengu 

taustaks. 

 Selle teadmise põhjal muutub kogu toitumisküsimus perenaise jaoks teistsuguseks 
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probleemiks ja teiseks saab ka vastutus. See, kes laseb peegelvaldkonnal pidevalt oma 

toitumisest osa võtta, „immutab“ ennast ainetega, mis – kasutades Piibli terminoloogiat – 

eraldavad ta „ajaliku“ universumi elust, aga ka tema enda „igavesest“. Kui ta siis „igavesest“ 

lähtudes tahab oma „ajalikku“ arendada ja puhastada, astub see talle vastu nagu vaenulik 

kindlus. Vähehaaval ei saa ta enam oma keha hingelis-vaimsest lähtudes muuta. Seda 

perspektiivi tuleb hakata täie julgusega silmas pidama. 

 

 

25. MOODNE TOITUMISREFORM 
 

 Hindhede, Lahmann, Bircher-Benner, Mazdaznan, Ragnar Berg, Gerson-Sauerbruch 

 

 Vead ja segadused, mis laiusid aegade jooksul toitumistervishoius, segadus ja 

eksiarvamused, mis hoidsid kütkes ülikoole ja asjaarmastajaid, kutsusid üles mehi, kes 

julgelt ja kartmatult astusid vastu valitseva kooliarvamuse puudustele. 

 Norralane Hindhede oli üks esimesi, kes astus välja kaloriõpetuse vastu 

toitumistervishoius. Kui Voit postuleeris Münchenis igapäevaseks valgumiinimumiks 118 

gr, esindas Hindhede arvamust, et enesekatsetuse põhjal on ta leidnud, et 30 gr päevas piisab. 

Samuti võitles ta ülemäärase rasvasöömisega. Tema ideaaltoit oli must rukkileib, milles 

olevat tema arvamuse järgi küllalt rasva ja valku. 

 Ühena esimestest propageeris toortoitu Lahmann, soovitades keetmise asemel aurutamist 

ja valguallikana kohupiima. Tema tegevus ei piirdunud ainult toitumisreformiga, vaid see oli 

üldine elureform. Eriti taotles ta riietuse reformi – ühel ajavahemikul oli kuulus Lahmanni 

pesu – tema põhivõitlus käis korseti vastu. 

 Üheks suuremaks valgustajaks toitumistervishoiu alal oli aga selle sajandi esimestel 

kümnenditel šveitsi arst Bircher-Benner. Ta oli mõistnud midagi looduse kujundusjõudude 

tegutsemisest – ta räägib päikesevalguse toidust ja püüab „päikesevalguse energiat“ toidus 

säilitada. Tema nõudmiste hulgas ajakohaseks toitumistervishoiuks on esimesel kohal 

„aukartus toiduainete ees“. Konserv on tema jaoks „väärtusetuks muutunud toit“. On selge, 

et toortoit ja valgutoidu vähendamine on tema jaoks nagu Hindhedelgi tingimatuks 

eelduseks. 

 Pähklid, viljad, juurviljad ja täisteraleib on tema „Täisväärtusliku toidu teraapias“ 

propageeritud toiduained. Tuntuks on saanud nn. „Bircher-Müsli“, mis on kaerahelvestest, 

piimast, suhkrust ja puuviljast valmistatud toortoit. Tänapäeva tunnetuste alusel on 

õigustatud – dieetilisel eesmärgil kaerahelveste asemel soovitada värskelt valmistatud 

teraviljakliisid. Teravilja tera kaotab ühe osa kujundusjõududest nimelt juba silmapilgul, kui 

teda jahvatatakse. Hiljem selgitatakse, et leiva valmistamisel on see raskesti lahendatav 

probleem. 

 Vaatamata sellele, et nende meeste, eriti Bircher-Benneri tegevust peab tähistama kui 

tohutut edusammu kaasaegses toitumistervishoius, ei saa siiski teisiti, kui teadvustada 

endale, et see on siiski ainult üks samm. See, et nad pöördusid ära siiani tavalisest 

puhttehnilisest elu ja toitumise mõistmisest, tähendab tohutult palju, aga inimese 

täisväärtuslikku ja tervet toitumist võib ainult siis põhjendada, kui inimest mõistetakse ka kui 

hingelis-vaimset olevust ja teda sellisena tõsiselt võetakse. Nende reformaatorite puhul võib 

aimata tahtmist puudutada inimese saladust, aga siiski jäävad nad seisma juba elava lävel. 

Nad eristavad ainult elavat ja elutut; hingeline ja vaimne on neile vaid elava eriolukorrad. 

Siin on selgelt näha teadusliku loodustunnetuse piir, mis jääb seisma Rudolf Steineri 

inimesekäsitluse väravate ees. Teadvuse ja hinge fundamentaalne seos lagunemise ja 

surmaprotsessidega nõuab hingelis-vaimsete protsesside vaatlemist koos kehalistega. 

 Näide sellest, kuidas vaimse traditsiooni tee viib ühekülgsuseni, on Mazdannani-

liikumine. Seal ammutatakse teadmisi ürgvanadest kuid tänapäeval mitte enam õigesti 

mõistetavatest vanapärsia pärimustest. Kui vaimu enam ei mõisteta, siis ta materialiseerub. 
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Sellele vaatamata on Mazdannani-toitumises siiski õigeid ja olulisi jooni. Esiplaanil seisab 

alati „Meister mõte“. Rahulolematuid ja tasakaalustamatuid inimesi ei tohi lasta 

toiduvalmistamise juurde. Väärtustatakse söögiaja pidulikku ettevalmistamist, laua 

kaunistamist lilledega ja söögist osavõtjate ühinemist vaimus. See kõik on ilus ja õige. Kui 

aga ei mõisteta enam, mis on vaimu reaalsus füüsilises, tekib oht, et kaovad silmist suured 

kosmilised seosed ja seetõttu muututakse pedantseks ja primitiivseks. Ühekülgsus tuleb 

nähtavale näiteks ühes õpetuses, kus öeldakse: „Mida sa toorelt süüa ei saa, seda küpseta; 

mida ei saa küpsetada, seda söö toorelt“. 

 Hirm „ebapuhtuse“ ees viib kehalise kultuurini, mis võib arendada halvimaks 

materialismiks. Mitmekordsed pesemised ja loputamised väliselt ja sisemiselt hävitavad järk-

järgult usalduse vaim-hingelise tegutsemise vastu inimeses, mis tegutseb kuni keha 

funktsioonideni tervistavalt ja ajendavalt. Nii tõrjutakse ka toitumises tagasi loomse 

söömine, kuna see olevat „ebapuhas“. 

 Teadmised soolatoidu väärtusest tõid esile rea edasisi probleeme. Ragnar Berg esitas 

teesi aluse-happe tasakaalust. Füsioloogiliste protsesside terveks kulgemiseks olevat vajalik 

tasakaal hapet ja alust moodustavate toiduelementide vahel. Siiski olevat nõutav alust 

moodustavate toiduelementide väike ülekaal, et garanteerida tarvitatud koeosade terve 

uuenemine. Ragnar Berg on ka siin jälle mõistnud ühte, vaimuteaduslikult orienteeritud 

inimesekäsitluses tuntud asjaolu nurka sellega, et ta vaatles olemuskomponentide 

peegeldumist füsioloogilistes protsessides. Ta tegeles nende küsimustega aastakümneid ja 

leidis, et veri püüab pidevalt, ka raskeimates tingimustes, säilitada nõrgalt aluselist 

reaktsiooni. Alles väga raske haigestumine või nädalatepikkune nälgimine viivad happelise 

reaktsioonini. Ta jälgis, et happelisus viib häireteni kudedes, ehkki organism püüab kohe 

neerude abil hapet kehast välja juhtida, mis väljendub uriini happeliseks muutumises. Kuna 

see kõik toimub enne, kui happelisus saab märgatavaks veres, on uriin tundlik aine happe-

aluse tasakaalule inimese organismis. 

 Huvitav on asjaolu, et taimtoit soodustab uriini aluselist reaktsiooni, kuna lihatoit teeb 

uriini happelisemaks. Mida see tähendab? 

 „Substantsiõpetuses“ kujutati aluseid kui elu soodustavaid, katteid moodustavaid aineid. 

Kui viljades ja mõnedes teistes taimeosades võib nentida happelist reaktsiooni, siis alused on 

selliste kujundusjõudude kandjad, mis soodustavad tärkamist, võrsumist ja kasvu. Võib ka 

kindlaks teha, et idanemise ja tärkamise silmapilgul muutub aktiivseks magneesium, mis on 

alust moodustav, aga õitsemise silmapilgul muutub seemne alges tegevaks fosfor, mis on 

hapet moodustav. Õie-seemne kujundamises tegutseb kaasa hingeline element, mis puudutab 

taime ainult kergelt, mis täielikult inkarneerub aga loomas. Me oleme valgutoitumise juures 

rääkinud instinktidest ja kirgedest loomariigis, mida ergutatakse inimeses liha söömisega. 

Kõiki neid tegevusi kantakse aga happe poolt. Sedasama näeme me seedefermentide 

reaktsioonis, kui läheme suukoopast mao kaudu sooleseedimise juurde. Seal, kus inimest 

täidab veel teadlik hingetegevus, on seedefermendid happelised. Maos mõjub pepsiin 

tugevalt soolhappekeskkonnas. Seal aga, kus seedimisvool kaob sooleseedimise 

alateadvusse, kus valitsevad elavad ülesehitavad ainevahetusprotsessid, muutub reaktsioon 

aluseliseks. Trüpsiinseedimine toimub aluselises keskkonnas. 

 On see siis imestamapanev, kui lihatoit viib ülihappelisusele, taimetoit aga aluse 

ülekaalukusele? Ja kas ei ole mõistetav, et Bergi aluse-happe tasakaal on elukeha ja 

hingekeha vahelise tasakaalu peegeldus füsioloogias. See tasakaal on aga, nagu me juba 

varem oleme rääkinud, tervise ja haiguse näitaja. 

 Eriline peatükk uues toitumisfüsioloogias on Gerson-Sauerbruchi soolata dieet. Gerson-

Sauerbruch on kindlaks teinud, et patoloogiliste seisundite ja krooniliste haiguste puhul on 

keedusoola eritumine häiritud. Kogu mineraalainete vahetus on häiritud ja eriti mõjub see 

lubjale, mida eritatakse keedusoola asemel. Nii näiteks toimub rahhiidid puhul koos 

keedusoola sisalduse tõusuga luudes samaaegselt lubja vähenemine. Samuti tehti kindlaks, et 

tuberkuloosi puhul soola sisaldus kopsudes tõuseb, samaaegselt lubjasisaldus väheneb. Sellel 
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rajaneb Gerson-Sauerbruchi tuberkuloosidieet. See seisneb eelkõige keedusoola 

vähendamises toitudes, aga ka valgu vähendamises ja selle asemel toortoidu eelistamises. 

Gerson-Sauerbruch on nimelt huvitaval kombel leidnud, et valgutoit peab keedusoola kinni, 

kuna toortoit sisaldab rikkalikult kaaliumi, mis on toimelt vastupidine naatriumile: soodustab 

keedusoola eritamist. 

 Neist patoloogilistest seisunditest saadud teadmistest on eluviisi muuta soovitavad 

ringkonnad kinni haaranud ja soovitavad populaarses vormis käesolevale ajale vastavat 

täisväärtuslikku toitu. Sealjuures ei ole sugugi väikese tähtsusega see, et ametliku teaduse 

autoriteedid ka soovitavad valgu vähendamist ja toortoitu. 

 Nii nagu süsivesikuainevahetus peegeldab hingeelu haardumist füsioloogilisse, nii on 

mineraali-ainevahetus meie Mina-organisatsioonis, vaim-individualiteedi haardumise 

aluseks. Kui tiisikuse puhul Mina-organisatsioon toimib kehas liiga tugevasti lagundavas 

suunas, siis ilmneb kopsude ülemäärane soolasisaldus ja ravidieet on ajutiselt suure 

väärtusega. Aga ravidieet ei ole piisav toitumisvorm, ja kestev soolata toit viiks selleni, et 

me tõmbaksime oma individuaalsuselt ära võimaluse kinnituda ja lõikaksime endalt sellega 

ära tuleviku, mis seisneb ikka suuremas võimes seedida mineraalset, et seeläbi olla oma 

individuaalsusega ikka lähemal eluprotsessidele. 

 On näha, kuidas igalt poolt vähehaaval ehituskive kokku kantakse ja töös pisiasjade 

kallal tähelepanekuid tehakse, mis kõik koos moodustavad täpse teadusliku vundamendi 

selle mõistmiseks, mille Rudolf Steiner on toonud juba aastakümnete eest inimkäsitlusse. 

 Seepärast väärivad kõik need uurijad suurt tänu, kuna seda, mida nad on saavutanud 

loodusteaduste alal, ei saa uurida ainult vaimselt. Aga ainult koos vaimse uurimisega 

moodustub reaalne pilt inimese füüsilis-vaimsest eksistentsist Maal. 

 

 

26. KAASAEGNE KONSERVEERIMISTEHNIKA 
 

 Liigendumine maailmarütmis 

 

 Konserveerimist oleme me kirjeldanud kui suremist juure kestvusvormideks. Edasi 

nägime, kuidas ülemäärasus selles suunas viib juurest edasi bioloogilise nullpunktini ja 

kuidas siis söetõrvast tekib uus karikatuurne ainevaldkond, milles me leiame lõplikult surnud 

aineid. Need ained on surnud nii lõplikult, et nad ei reageeri enam rütmilistele protsessidele 

nagu potentseerimine, ja ka elav organism ei saa neid enam elustada. Nende ainete hulgast 

pärinevad ka, nagu kirjeldatud, konserveerimismürgid. 

 Tänapäevane ametlik teadus arvab, et mikroorganismid, hallitusseened ja mädabakterid 

vastutavad orgaanilise aine hävimise eest. Teaduslikult koolitatud mõistuse loogika järeldab 

sellest, et mikroorganisme peab tapma. Seda tehakse ka suure täpsuse ja usaldusväärsusega 

nii steriliseerimisega, kui ka mürkide abil. 

 Kui aga lähenetakse asjale vaatleva otsustusjõuga, siis märgatakse, et mikroorganismid ei 

ole üldsegi hävimise põhjuseks, vaid laguneva elu tagajärjeks. Kõigel elaval maailmas on 

oma rütmid. Maailmaelu seob ained orgaanilisse seosesse ja vabastab jälle sellest, s.t. 

olevuse füüsiline ilmutus sureb. Elav ei eksisteeri füüsilisel plaanil kunagi igavesti, vaid ikka 

ainult rütmiliselt. Niisiis peab elav ikka kord surema. Kui näit. kapsapea võetakse 

loomulikest seostest välja ja asetatakse keldrisse, siis on tema elukestvus väga piiratud. 

Silmatorkavalt kiiresti riknevad aedviljad ja mahlakad viljad. See, mida me seal märkame, 

on elu vabanemine füüsilis-orgaanilisest seosest. Jõudude kooslus, mis kannab elu, on iga 

üksiku olevuse jaoks samasugune seostatud organism, nagu tema füüsilis-materiaalne 

organism. Kui see sureb, siis eluorganism vabaneb. Lagunevas elus leiavad mikroorganismid 

oma kasvupinna. Nad ei ole niisiis hävimise põhjuseks, vaid sümptomiks. 

 Samu suhteid võib jälgida ka nakkushaiguste puhul. Ka seal ei ole bakterid mitte 

haigestumise põhjuseks, vaid nende olemasolu näitab, et eluseoses tekkisid juba enne seda 
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niisugused häired (meditsiinis nimetatakse seda dispositsiooniks), et spetsiifilised 

mikroorganismid leiavad endale seal toitva pinnase. Tänapäeval valitsev kooliarvamus astub 

muidugi sellele vastu ja „tekitaja“ käsitlus pühitseb ikka veel triumfi, aga on olemas ka 

meditsiiniline suund, mis võtab neid asjaolusid juba arvesse. Selle ettekandmine viiks liiga 

kaugele, samuti ka selle küsimuse selgitamine, kuidas on selles valguses käsiteldav 

nakatumine tekitajate kaudu. 

 Kui nüüd tänapäevane konserveerimistehnika tapab mikroorganisme, siis kõrvaldab ta 

seega ainult hävimise sümptomid, samaaegselt aga ka selle, mis just tahab konserveerida, 

nimelt elava orgaanilise seose. Teaduslikult väljendatuna: vitamiinid hävitatakse. See, mis 

siis konservis järele jääb, on nende puhtfüüsiline substants, parimal juhul muumia. 

 Mida võib siis teha selleks, et kindlustada elu orgaanilises seoses, et ta ära ei lendaks? 

Kuidas võib köögiviljade ja viljade elukestvust pikendada? Tuleviku konserveerimistehnika 

ei aseta probleemi nii: Mida võib teha, et mikroorganismid kindlalt ära hävitada? Vaid 

probleem saab olema: Kuidas kindlustada elu taimeorganismis nii, et mikroorganismid ei 

leiakski üldse toitepinda? 

 Loodus ise annab meile vihjeid selle probleemi lahendamiseks. Kui me avatud silmadega 

astume loodusesse siis näeme, kuidas õied hommikul avanevad ja õhtul sulguvad, kuidas 

taimed kevadel tärkavad ja võrsuvad, suvel täies elujõus arenevad, sügisel närbuvad ja oma 

seemnetega talve üle elavad, et järgmisel kevadel uuesti tärgata ja võrsuda. Kes oskab kaasa 

tundva hingega nende rütmide jõudu kaasa elada, see peab endale ütlema, et kogu loodus on 

kantud rütmidest. Rütm on elu element. 

 Tänapäeval tuleb veel ette, et jalgsimatkal satutakse juhuslikult näit. vana barokklossi 

juurde, kus kohatakse vana aednikku, kes armastusega ja võib-olla vana tarkusega hooldab 

oma lilli ja taimi. Seal võib juhtuda, et ta näitab oma „lillekella“. Sellel on kosmiline 

kellamehhanism; sest see on ringikujuline peenar, mis on jagatud kaheteistkümneks 

sektoriks. Igas sektoris kasvavad taimed, mis avavad oma õied kindlal tunnil: esimeses 

sektoris kell 6 hommikul, teine kell 7, kolmas kell 8 ja nii edasi kuni kella 6-ni õhtul. See 

liigutav näide kutsub aga vaatleja hinges esile tunde kosmose ja elava Maa ühtsusest. 

 Nii „Substantsiõpetuses“ kui ka selle raamatu kirjeldustes leiame, kuidas aastakümneid 

kestvate katsetustega uuriti, mil moel taimorganismi aineline ülesehitus järgib rütme. Kuni 

aine moodustumiseni kehtivad rütmi eluseadused. 

 Seetõttu ei ole imeks panna, kui viidatakse sellele, et elavate aineseoste liigendumine 

maailmarütmis peab tulevikus lahendama konserveerimise probleemi. 

 Selle idusid võime juba tänapäeval praktikas näha bioloogilis-dünaamilises 

majapidamisviisis. Ka siin on kirjeldatud, kuidas ajakohane maaviljeluskeemia jälgib 

eelkõige kosmiliste seaduste rütmidest kinnipidamist. Päikese, Kuu ja Maa omavahelise 

asetuse rütmid, aga ka planetaarsed rütmid on põllumajanduses tänapäeval alles aimatava 

tähendusega. Mitte ainult talupidajad, kes on pühendunud sellele uuele majapidamisviisile, 

vaid ka kõik need, kellel on õnne tarbida selle põllumajanduse produkte, kinnitavad, et mitte 

ainult kartul, vaid ka köögivili, vili ja teravili omavad püsivat elujõudu, et nad säilitavad oma 

värskuse kaugelt üle talve kuna muu on ammu juba riknenud. 

 Võib-olla on tulevastes trükistes võimalik välja pakkuda ka uue konserveerimistehnika 

teisi rakendusalasid. 

 

 

27. LEIB 
 

 Meie igapäevane leib on meie toit sõna otseses mõttes. Milliseid muudatusi on aga leib 

läbi teinud, kuni ta sai tänapäevase vormi? Selle saamisloo jälgimine on huvitav uurimus, 

kuna sealjuures saab jällegi nähtavaks, kuidas inimliku teadvuse muutumine tingib uusi 

toitumisvorme. 

 Missugune oli leiva algvorm nendel aegadel, kui Zarathustra inimestele õpetas teravilja 
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kasvatamist? Tolleaegsed inimesed hõõrusid teravilja puruks ja segasid teda vee või piimaga 

pudruks. Tollele ajale oli iseloomulik see, et toitumises oli esiplaanil pudruvorm. See on 

arusaadav, sest tolle aja teadvus oli veel välja valatud universumisse. Inimesed ei olnud tol 

ajal veel võimelised mõtlema kontuurseid mõtteid. Seetõttu ei olnud neil ka vajadust 

vastandada oma seedimist kindlapiiriliste toiduainetega. Ka tänapäeva dieetikutele on hästi 

teada, et puder teeb flegmaatiliseks ja stimuleerib vähe individuaalset mõttetegevust. 

Seevastu on aga pudrutoit kohane eelkooliealistele lastele enne kooliküpsust, keda ei 

koormata veel loogilise mõtlemisega. 

 Leiva arenemise järgmist sammu kohtame vanakreeka ajal. Seal kirjeldatakse, kuidas 

kreeklased Trooja ees leiba valmistasid: Nad ajasid ühe lameda kivi kuumaks ja kallasid 

teraviljapudru sellele peale, nii et see kokku küpses ja välja tuli leivalatakas. Mis väljendub 

aga leiva kõvaks muutumises? Nagu tookordse inimese kultuuriarengus ilmnevad esimesed 

katsed iseseisvalt mõelda ja hiljem areneb välja kreeka filosoofia, nii tuli ka toidu kaudu 

anda inimesele võimalus vastandada end füüsikaliselt kindla, kõva ja kujundatuga. 

 Juudi kultuurkonnas kohtame leiva järgmist metamorfoosi. Juudid leiutasid juuretise. 

Sellega muutub leib esmakordselt sisemiseks ja välimiseks: sisu ja koorik. Vaatleme 

leivasisu, ta on üleni täis õhuaugukesi. Leiva töötlemine juuretisega viib leiva läbi 

õhuelemendi. Mitte ainult pagarid, vaid ka perenaised teavad, et taigna sõtkumisega muutub 

taigna kvaliteet teiseks. See võimaldab hingamist. Ja kui ta siis seismisel „kerkib“, s.t. et 

temas dünaamiliselt tekitatu annab tulemusi füüsiliselt ja taignamass lainetab, siis on see 

võrreldav taigna hingamisega ja organiseerimisega organismiks. 

 Mis on aga eriti huvitav ja iseloomulik juudi teadvuse hoiakule, on juuretise (haputaigen) 

toime. Kuidas see sünnib? Taigen, mis hoitakse alal eelmisest leivavalmistamisest, 

sõtkutakse uude taignasse. Sellest uuest taignast võetakse jälle väike osa välja ja töödeldakse 

juuretisena jällegi järgmisesse taignasse. On märkimisväärne, et juuretise kaudu tekitatakse 

sellisel viisil side kõikide üksteisele järgnevatele leibade vahel. Varasem mõjub olevikku, 

käesolev tulevikku. See on sisse- ja väljahingamise rütmiline protsess; varasem 

väljahingamine võimaldab hilisema sissehingamise. Kui saadakse ülevaade sellisest 

leivavalmistamise järgnevusest, kus tänane leib kirjutatakse eelmise korra leiva arvele ja nii 

edasi kuni ürgleivani välja, siis jääb mulje generatsioonide järgnevusest; eelmise korra leib 

on tänase leiva isa ja tänane leib on isaks homsele leivale. Leivaaine voolab niiöelda 

ürgleivast alla läbi kõikide leivavalmistamisjärkude kuni tänase leivani, nagu isa Abrahami 

veri voolab alla generatsioonide järgnevuses. See on tüüpiline juudi rahva teadvushoiakule, 

mis põhines täiesti rahva- ja perekonnasidemetele. Tolleaja inimesed mõtlesid, tundsid ja 

tegutsesid mitte individuaalselt, vaid veresidemetest lähtudes. Oli nii reaalne, et inimene 

mäletas oma esivanemate tegusid, kuna ühe ja sama vere individuaalsed erinevused ei olnud 

ka teadvuses üksteist nii väga eraldanud. Vanust arvestati selle järele, kuivõrd mälestus 

esivanemate reas ülespoole ulatus. Nii tulid esile patriarhivanused arvud. 

 See teadvuse laad, kuid ümber muudetuna rahvaste kirevuseks, oli tooniandev ka 

Euroopas läbi kogu keskaja kui ka mitte nii väljendusrikkalt, sest mis kunagi inimkonnas 

võimena esile kerkib, saab osaks epohhi kogu kultuuriarengule. Keskaegses Euroopas võime 

konstateerida üksikisiku seost perekonna, sugulaskonna ja rahvusega. 

 15., 16. saj. tuli leivavalmistamisse sisse uus element. Natuke aega enne Prantsuse 

revolutsiooni antakse Pariisis esmakordselt välja määrus, kas ja kui palju on Pariisi pagaritel 

lubatud uut pärmileiba küpsetada. Pärmi kasutusele võtmine on sügavalt otsustav pööre leiva 

ajaloos. Äkki katkeb generatsioonirida ja üksik leib muutub iseseisvaks. Ei ole raske ära 

näidata sellega seoses olevat teadvuse muutumist. 15. saj. nimelt hakkab inimene arendama 

eneseteadvust maailma suhtes. Ta hakkab oma meelteorganitega mõistma maailma, 

loodusteadust arendama ja kogu maad haarama Kolumbuse, Vasco da Gama jt. 

avastusretkede läbi. Samaaegselt nähakse, kuidas sugulas- ja perekonnasidemed lõdvenevad 

ja kuidas üksikisik hakkab ennast iseendale tuginedes läbi elama. 

 Nii algab isiksuse arenemise ajajärk. Keemikud leidsid varsti, et elavaid ja loodusega 
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seotud sõltumis- ja käivitamisprotsesse saab ratsionaliseerida masinseadeldiste ja keemiliste 

lisanditega. Ka tänapäeval immutatakse tainast tihti teraspudelites oleva süsihappegaasiga, 

kusjuures tainast töödeldakse õhukindlates sõtkumismasinates, või siis asendatakse pärm 

küpsetuspulbriga. 

 Järele mõeldes näeme neid protsesse kalduvat mineraalsuse, šlakilisuse poole. 

Intiimsesse sissehingamis-sõtkumis-protsessi, millega perenaine oli isiklikult seotud, voolas 

tema käte kaudu palju vaimset, millega on seotud palju entusiasmi, kui perenaine kooke 

küpsetab. Sellist sõltumist saab vaevalt veel sellise peensusega läbi viia suurlinna modernses 

pagaritööstuses. 

 Kogu see mehhaniseerimisprotsess kulgeb jälle paralleelselt uuema inimkonna 

teadvusarenguga. Inimene on arenenud isiksuseks, ta elab läbi oma isiksuse vabadust, – seda 

aga veel üksnes füüsilis-materiaalsel tasapinnal. See isiksuse vabadus väljendub ka selles, et 

meil on tänapäeval valikuna üksteise kõrval mälestused kõikidest leivavalmistamise 

staadiumitest, alates pudrust; müslist üle näkileiva, maaleiva, kuni modernse 

suurlinnaleivani. Me saame oma komplitseeritud teadvuse kõiki kihte ergutada vaba valiku 

ja maitse järgi. 

 Nagu juba sagedasti on öeldud, rajab tänapäeval teed juba vaimne hoiak, mille koidikut 

võime märgata Goethes. Mõtlemise enda arenemine ja läbimurdmine loovate 

maailmamõteteni, mis algab juba Goethe elavatest mõistetest, on lähima tuleviku eesmärk. 

Rudolf Steiner on näidanud selleni teed „Vabaduse filosoofias“ ja teistes töödes. Teadvuse 

selline hoiak nõuab aga ka leivalt, et see peab oma arengus jälle ühe sammu tegema. 

Tulevikus tuleb inimestel oma teadvust, pärast seda kui nad on seda siiani eneseteadvuseni 

ahendanud, laiendada kõige selle abil, mida nad õppinud on, oma tõelise Minani. Me ei saa 

aga hüüda: Tagasi looduse juurde! – ja uuesti tagasi minna vana toitumise juurde, vaid tuleb 

otsida uusi teid. Toitu mineraliseeritakse edasi, aga mineraalne peab, muutuma peenemaks, 

läbilaskvamaks ja liikuvamaks soola tarkuse mõttes, mitte aga šlakiks muutumise mõttes. 

 Teraviljadest teame, et nad on tuultolmlejad, niisiis puudub neil õieprotsess sõna tõelises 

mõttes. See on arusaadavam, kui me õieprotsessi mee kujul juurde toome – tolle eteriseeritud 

soolaprotsessi, mis ühineb taeva tarkusega. 

 Mesi ja sool, tihedaim ja peeneim aine, tekitavad omavahel jõuvälja. Rudolf Steiner on 

sellele viidanud, et uus leib tuleks valmistada mee ja soola vahelises pingväljas. 

 Katsetused, mis selles suunas tehti, viisid järgmistele väga huvitavatele tulemustele, mis 

õigustasid ennast praktikas selliselt, et uut leiba juba valmistatakse mõningates paikades 

Euroopas. 

 Seda leiba valmistatakse niimoodi, et ei kasutata juuretist, pärmi, ega ka küpsetuspulbrit, 

vaid just mett ja soola. Tainas kerkib mee ja soola pingemõjudes siiani kasutatavate 

kergitusvahenditeta siis, kui ta on õigesti sõtkutud, ja on tähendusrikas, et tainas kerkib 

päikesetõusul. Süstemaatilised katsetused võimaldasid aja jooksul jälgida selle protsessi 

intensiivsust. 
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Joonis 64 

Pärmitaigna ning mee-soolataigna kerkimine kooskõlas öö ja päeva rütmidega. (Pärmitaigen 

„käib“ keskööl, mee-soolataigen päikesetõusul). 

 

 Käivitamiskõverjooned näitavad ikka tagasipöörduvat seaduspärasust, et mee-soola 

taigna puhul tekib tugev kerkimisimpulss kell 6 hommikul, kuna võrdlusena pärmitaigen 

võtab kerkimisimpulsi vastu keskööl. Mõlemad taignasordid segati ja sõtkuti alati üheaegselt 

õhtul. 

 Küsimus, mis jahu peaks kasutama leiva valmistamiseks, leidis varsti lahenduse, kuna 

tuli ilmsiks, et protsess kulgeb edukalt ainult siis, kui selleks kasutatakse värskelt jahvatatud 

teravilja. Ka teiste vaatlejate poolt on kindlaks tehtud, et jahvatades teravilja kvaliteet 

langeb. Samal ajal kui terve tera võib seista kaua, on jahu kiiresti riknev. 

 Aga vajalik ei olnud mitte ainult värskelt töödeldud tera, vaid kerkimisjoontest ilmnes ka 

see kui määravad olid õnnestumise jaoks kesta koostisosad ja koorejõud. Varasemates 

peatükkides oleme juba palju arutanud kesta- ja soolajõudude tähenduse üle, mis arendavad 

tera, soola-kesta protsessis. 

 Edasine abinõu, mis avaldas soodsalt mõju, oli kõigi nelja teraviljasordi valik 

harmoonilises segus. Uus leib on niisiis nelja vilja leib. Harmoonilises tasakaalus olevad neli 

temperamenti toimivad mitte ainul organismi kõiki jõude dieetiliselt ergutavalt, vaid see 

avaldub ka mee-soolaprotsessi parema õnnestumise kaudu, – kuidas selline laiahaardeline 

„arhitektuur“ leivavalmistamise alkeemiaga liitub. 

 Kõige huvitavam on aga see, et kogu protsess õnnestub ainult bioloogilis-dünaamilise 

teravilja kasutamise puhul. On ka arusaadav, et teravili, mis kannab endas nii tugevalt 

kosmilisi rütme, toob mee-soola pingeväljas jälle nähtavale päikesehingamise rütmi. 

 Eriline asi on mesi. Mitte alati ei olnud võimalik kasutada sellise kvaliteediga mett, mis 

oleks vastanud nõuetele. Kui leiva valmistamises ilmnesid raskused, selgus enamasti, et mesi 

pärines mesilastelt, keda talvel oli rikkalikult toidetud peedisuhkruga. 

 Selgesti oli märgata, et leiva kvaliteedi jaoks on tähtis kasutatav soojus. Kui mõelda, et 

esimene leib valmistati eranditult perekonnasiseselt, siis on tänapäeval, kus aeg kallis, 

muutunud üldiseks erinevalt konstrueeritud küpsetusahjud. Et aega kokku hoida, prooviti 

kasutada kõrgemaid temperatuure. Seetõttu tulid varemalt ainsana kasutatud puuahjude 

kõrvale auruahjud ja tehnika edenemisel – elektrilised küpsetusahjud. Sealjuures läks 

kvaliteet aga pidevalt tagasi. 

 Meie jõudsime oma mee-soola leiva katsetustega õige varsti selleni, et kasutada 

puuahjusid ja hoida küpsetussoojus oluliselt madalamana kui on muidu tavaline. Tõsi küll, 

küpsetuskestvus pikenes seetõttu natuke, aga sellega saavutati, et leib küpseks õigesti ja 
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moodustuks imepärane koorik. 

 Küpsetama peab selliselt, et leib jääks elavaks – elavaks kujundusjõudude mõttes. Koorik 

ei tohi olla surnud, liikumatu ja valmis, vaid peab välja kiirgama kujundus- ja 

muundumisjõude. 

 Nendes kirjeldustes on juba korduvalt viidatud kristallisatsioonimeetodi võimalusele, 

subtiilsete kiirgusjõudude kujutamiseks (vt. „Substantsiõpetus“). Kristalliseerunud 

kaaliumnitraat näit. järgib temas asuvaid vormijõude vaid üksikkristallidena. Lamedas 

kristalliseerumiskausis sadestunud kristallnõelte kogumik aga ei järgi mingisuguseid 

vormiseadiseid. Kui aga soolalahusele lisatakse üks tilk taimemahla, siis hakkavad taime 

kujundusjõud kristallnõelte vahelisi seoseid vormima. Seetõttu on jäälilled lillekaupluse 

vaateakendel teistsugused kui lihakaupluse akendel. Kui me siis lisame tilga leivasisu või 

leivakooriku ekstrakti kristalliseerunud kaaliumnitraadi lahusele, annavad kristallnõelad 

näitliku pildi leivas valitsevatest erinevatest kujundusjõududest. 

  
  

(Joonis 65 и 66). 

 Leib on nii Maa kui ka iga seemnetera ürgpilt ja nagu me teravilja kestas tundsime ära 

universumi korraldusjõud, nii on ka hästi küpsenud leivakoorik oluline toitumisele seetõttu, 

et ta stimuleerib teadlikke mõtlemisprotsesse korraldusjõudude ja soola tarkuse mõttes. 

Leivasisu toidab aga hingestatud keha. 

 Igas mõttes on leib inimesele kohane toit, nii et millisest küljest me teda ka ei vaatleks, 

kõikjal jõuame inimolemuse enda ilmutuseni. Me nägime seda leiva ajaloos ja võime jälgida 

selles suunas edasisi üksikasju, eriti aga kuulates keelevaimu: 

 Herbert Hahn pöörab tähelepanu sellele, et Kesk-Euroopa rahvaste juures on 

kokkusattumus, et seos leivaga kujutab ilmset saladust. Saksa keeles võib öelda: Ein haib 

Brot (päts leiba). „Kes räägib tänapäeva saksa keelt, ei tea, mida ta esimese sõnaga ütleb: ein 

haib. See sõna aga, nagu näitab keeleajalugu, on olnud esialgne sõna leiva jaoks. Leib 

nimetati vanal ajal „Illaifs“. Niikaua kui leiba nii tähistati, valmistati teda veel sellisel kujul, 

mis osutab tugevale kindlale kujundusele ilma kerkimiseta. Kui alustati taigna hapendamist, 

tuli alles sõna „Brot“ (leib). Sõnaga leib on osutatud loovatele, voogavatele jõududele, mis 

asusid tolles leivasubstantsis. Mõlemad germaanlusest arenenud sõnad „Ilaifs” ja „Brot” on 

Euroopas kultuuriajaloo seesmises mõttes iseloomustavalt levinud. „Peamiselt Põhja- ja Ida-

Euroopas elavatel hõimudel ja rahvastel on sõna „Haib“ (päts) säilinud erinevates vormides. 

Nii näit. vene sõna „hljeb“. Eesti sõna „leib“ ja sarnane. Sõna „Brot“ on levinud peamiselt 
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läände inglise keele kaudu (bred)“. seevastu Lõuna-Euroopas ja kõikjal seal, kus leivaga 

koos ka veini juuakse, on levinud sellised vormid, mis seostuvad vana sõnaga „pan“ (pane, 

pain jne.) Siin on olemas reaalne seos vanade dionüsoslike kultustega. 

 Et saksa keeles sõna „Leib“ (inimese keha kohta) ja „haib“ leiva kohta on samakõlalised 

vaatamata erinevale etümoloogilisele päritolule, on leiva kultuuriajaloolises valguses huvitav 

ilming igaühe jaoks, kes seda nii tahab vaadata.“ 

 Et me ütleme tänapäeval veel „haib Brot“ kõrvuti, tähendab seda, et Kesk-Euroopale on 

antud ülesanded, millel on tegemist nii Lääne kui ka Idaga. Elavates vormides Kesk-Euroopa 

vaim toob oma panuse maa laua jaoks“. 

 Liiliat ja roosi kirjeldasime kui taimede esindajaid. Teravili ja puuvili – leib ja vein – on 

või olid aegade pöördel toiduainete esindajad. Nii viitab ka Naatsareti Jeesuse elu 

intiimsetele seostele leivaga. Ta sünnib Bethlehemi linnas. Nimi Bethlehemi tähendab aga 

„leiva linna“. Kui Kristus nimetab ennast elu leivaks, siis on sellega reaal-sümboolses keeles 

välja öeldud täiuslik maa- ja taevariigi kommunioon läbi puhta inimkeha. Selle keha kandja 

tohtis viimasel söögiajal sõna-sõnalises tähenduses jüngritele leiba murda ja õhtusöömaaja 

ametisse määramise sõnadega välja öelda leiva püha müsteeriumi. (Herbert Hahn) 
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28. TARKADE KIVI 
Der Stein der Weisen 

 

 Keskaegse alkeemia tarkade kivi taotlust mõistetakse meie ajal sageli põhjalikult valesti. 

Substantsimuundumise saladusele ligineda oli varasemal keskajal sisemine koolitustee ja 

tarkade kivi leidmine oli üks astmeid sellel teel. Substantsid olid allkeemikule 

maailmakujundavate võimude väljendus. Ainete kust ja kuhu, nende saamist ja hajumist ja 

nende suhteid universumi sündmustega märkis ta kui signatuuri: vanad loodusuurijad ja 

arstid – näiteks ka veel Paracelsus – teadsid sellest veel midagi antiikaja soikunud 

müsteeriumide traditsioonide põhjal. Nii oli tarkade kivi saladus seotud süsinuku 

(Kohlenstoff) signatuuriga.  

 Kui meie nüüd oma tänapäevaste loodusteaduslike teadmistega püüame süsiniku olemus-

pildile juurde pääseda sellega, et me selle totaalsusele maailmaruumis juurde kompame, siis 

võib meil õnnestuda selle olemuspildi kaudu uuel viisil saavutada tarkade kivi mõistmist. 

„Toitumisõpetust“ aga lõpetada ilma püüdeta seda mõistmist äratada, oleks puudus.  

 Süsinik hõivab maa-ainete reas täiesti erilise asendi. Ta on üldise orgaanilise looduse 

põhiaine; niihästi meie toitained kui ka meie enese inimsubstants, süsivesinik, rasvad või 

valk, kõik toetuvad süsinikule kui skeletile. Kui me ühe sellise substantsi hävitame sellega, 

seda katseklaasis kuumutades, siis jääb järele süsiniku laip, kusjuures see enamatel juhtudel 

säilitab algse substantsi kuju. Vaadelgu puusütt, kuidas see on konserveerinud puutüki 

struktuuri, millest see on tekkinud. Süsinik on niiöelda orgaaniliste substantside skelett, 

mille ümber liigendub ja moodustub eluline.  

 Seda süsiniku kujundamisjõudu tunneb keemik niinimetatud „struktuurkeemiast“. 

Arvatakse, et ained on varustatud jõurelvadega (valentsidega) sellesarnaselt, et aatom 

vastavalt valentsile suudab siduda ühe, kaks, kolm, neli või rohkem aatomeid. Hapnik (O) 

näiteks on kahe-valentne ja ta seob end selletõttu veeks kahe ühevalentse vesinikuaatomiga 

(H). Vee struktuurivalem on niisiis H – O – H. Süsinik on neljavalentne ja seob selletõttu 

neli ühevalentset elementi. Ta võib aga ka veel täiesti midagi muud, mida teised ained ei 

suuda: ta saab iseennast haarata ja sel kombel luua sisemise struktuuri piiramatuid võimalusi. 

Võimalikud on hargnemistega ketid, ringikujundused ja niinimetatud kondenseeritud 

struktuurid ja need moodustavad kogu orgaanilise keemia (süsinikukeemia) põhialuse, kus 

siiani on tuntud ja kirjeldatud üle kahe miljoni erineva ühenduse. Kui selle vastu teadlikult 

võetakse tõika, et ülejäänud 91 elementi kokku moodustavad ainult umbes seitsekümmend 

tuhat ühendust, siis on võimalik aru saada, milline ainulaadne substants on süsinik.  

 Süsinikule redutseeritud (taandatud) orgaaniliste ühenduste struktuurvalemeid märgitakse 

kujukalt ja väga õigesti kui „süsiniku skelette“ (vaata „Substantsiõpetus“) Võidakse aatomi 

teooriasse suhtuda kuidas tahes – struktuurvalemid kui pildid on reaalsuse varjundid ja see 

realiteet on süsiniku tohutu kujundusjõud.  

 See süsinik kui määratu tähtsusega substants pole ainult meie toitumises – seedimise 

kaudu tõstetakse see ju üles inim-mikrokosmose kõrgemaisse olelusastmeisse ja kasutatakse 

siis kui meie kehasubstantsi kujundajat – vaid ta etendab otsustavad osa kui protsess meie 

teadvuselus. Kui maiseid substantse õpitakse uuesti mõistma kui rahusse jõudnud protsesse – 

või nagu vanad ütlesid kui „Jumala  teede lõppu“, –  siis on võimalik vaadelda ka ühe 

substantsi spetsiaalseid kvaliteete, selle signatuuri ainest lahutatuna kui elavat protsessi, 

mille allikat tuleb otsida väljas kaugel kosmoses. Tähtedemaailm kiirgab meile tegevusi ja 

kvaliteete, mis maa peal ka lõplikult substantsideks tihendatakse. Neid kvaliteete on aga ka 

võimalik üles otsida protsesside, elavate kujundusjõudude tasapinnal, ja seal on just 

süsinikprotsess - kujundusprotsess, mitte ainult kehalikus vaid ka hingelises ja vaimses 

mõttes. Kui me mõtlemises maailma mõistetes järele vormime ja läbi murrame universumi 

loovate maailmamõteteni, siis on ka neid tegevusi võimalik vaadelda süsiniku protsessidest 

kantuina. Süsiniku kujundusjõud vormivad ka meie mõtteid. „Substantsiõpetuses“ näidati, et 
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nende kõigisse maailma ja inimese kujunemisse säravate kujundusjõudude ürgkodu on leitav 

Skorpioni tähtkogus, mis antiikajal kandis nime Kotkas. Kotka jõud olid need, mis 

inspireerisid julgeimat mõtlejat, evangeeliumikirjutajat Johannest. Ta on suutnud kujutada 

niihästi vaimlis-maise eksistentsi kaugeimat minevikku kui ka tulevikku grandioossetes, 

ainulaadsetes piltides; tema pälvib kogu signatuuri.  

 Inimene on vaateväli, kus süsiniku maised kujundusjõud füüsilises toidus ja Kotka 

kujundusjõud kosmilises toitumises ülal kõrgemal teadvuse kujundamises kohtuvad.  

 Süsinik vormib taime sellega, et ta assimilatsiooni sisse juhib tärklise nähtavasse 

substantsiaalsusse. Ta tihendab tärklise tselluloosiks, taime skelettaineks. Selle kõvastumise 

kõrgpunkt on juure puitumises. Kui elu siin laguneb, jääb laibana järele süsinik. See protsess 

läheb turvastumise kaudu pruunsöeks ja lõpuks kivisöeks, mille maa endasse vastu võtab.  

 Siin kohtab ta rauda, sest kogu maakeha on läbistatud rauast. Vaevalt kuskil on kahel 

ainel nii tugev seos teineteisega kui söel ja raual. Puhas raud on pehme; ta laseb end taguda, 

valtsida, tõmmata ja stantsida. Aga hõõguvas seisundis on tal selline afiinsus (sugulus) 

söega, et ta selle eneses lahustab ja selle kaudu muutub kõvaks. Tulivoolav raud lahustab 

süsiniku nagu vesi lahustab soola. Nii tekivad valumalm ja teras. Süsinik niisiis kõvastab ja 

fikseerib raua selle kujus. Sealjuures eritub ta osaliselt aeglaselt jahtuvate valutükkide 

pealispindadele grafiidina (vaata „Substantsiõpetust“)  

 Niisiis mitte ainult raud ei muutu kokkupuutest süsinikuga, vaid muutub ka süsinik ise. 

Ta muutub grafiidiks. Aga jumalik loodus näitab veel üht enneolematut nähtust. Kui 

tulivoolav raud, milles süsi on lahustunud, väga kiiresti ja äkitselt ära jahutatakse, siis eristub 

ka süsinik aga sel juhul mitte grafiidina vaid tekib teemant. Tardunud raud, kui sellest 

murtakse lahti jahtunud tükk, on läbistatud väikestest teemantidest. Nüüd on süsinik ise 

muutunud läbivalgustatud, kujundatud kõvaduseks. Ta on oma enese substantsi välja 

puhastanud materiaalse nähtusvormi nõrgeima astmeni, kalliskiviks. Substantsi õilistamise 

astmed amorfsest ainest seitsme astme kaudu kalliskiviks, läbipaistvuseni, olid 

allkeemikutele hästi tuntud. Läbipaistvaks muutumises näitab must süsi sellel juhul nagu 

ammumöödunud päikeseaegade mälestusena oma kosmilist valguse päritolu. Ta kannab 

Päikese kujundusjõudusid läbi kõikide olevusriikidest kui vaimne, hingeline, elav ja lõppeks 

kui füüsiline kujundusprotsess. Ta ilmub kui valguse loodud substants, valgust-säravana, 

kujundavat harmooniat meeltesilmade ette asetades.  

 See nähtus on nii imepärane, et seda vaid aukartusega saab uudistada. See tahab olla 

meile sümboliks meie enese maailmaülesandest, kui me selle asetame oma kehasündmusse. 

 Meie kehasubstants on ju ka üles ehitatud süsiniku abil. Meie organite, musklite ja 

närvide valk, veri ja selle substantsid on tema abil moodustatud. Ja ka siin kohtub süsinik 

orgaaniliselt seotud rauaga. Raud soojas veres on isiksuse kandja; mis sel teel keedab läbi 

kehasubstantsi, täidab selle särava valgusega ja muundab selle.  

 Inimesel on selja taga pikk arengu ajalugu. Ka temal oli kord valguskeha, mis eksimuse 

ja patu tõttu on korrumpeerunud, muutunud selleks, mis see on tänapäeval: kokkutõmbunud 

kehaks (Schrumpfleib). Ainult Jumal-olevus suutis tervendada patulanguse läbinud inimese, 

sellega et ta ise kehastus sellises kehas ja selle täielikult muundas „ülestõusmiskehaks“ 

Sellega, et see müsteerium kord asetati inimkonda, on igal inim-minal vabadus end siduda 

nende ülestõusmisjõududega. Ülestõusnu kui inimkonna representant tähendab maa 

inimkonna arengu ülesannet ja eesmärki. Lõpuks omab inimene taas valguskeha – füüsilist 

keha, milles tema kehasubstants on teemandiga võrreldavalt, kuid orgaanilises vormitavuses, 

välja puhastatud füüsilis-elava substantsi kõrgeima astmeni.  

 Seda muundumisastet märkisid alkeemikud kui „tarkade kivi“.  

 Leiba kui Maa ürgpilti, mida Kristus oma jüngritega õhtusöömaajal on murdnud ja 

sellega end identifitseerinud. Kui veri voolas Kolgatal, on Kristus-olevus end ühendanud 

selle maakehaga. Sellest alates on Maa issanda ihu. Kui me nüüd küsime, kus selles 

maakehas leidub teemante, siis saame leiukohti otsides täiesti tähtsa vastuse.  

 Tuntud leiukohad on kõigepealt Diamandino Brasiilias ja Taga-India Malai saarestikuga 



 

 

113 

(Archipel). Need leiukohad aga on antipoodid, need asuvad umbes ekvaatoril ja nende 

ühendusliin läheb läbi Maa keskpunkti, on niisiis Maa läbimõõt. Edasi väga tuntud 

teemantide leiukoht on Lõuna-Aafrikas (Transvaalia) ja pisut vähem on tuntud Sandwichi-

saared Vaikses ookeanis. Mõlemad leiukohad asetsevad taas Maa läbimõõdul, mis esimest 

lõikab täisnurkselt. Mõlemad jooned kujundavad niisiis risti, mille lõikepunkt on Maa 

keskpunkt. 

 Nüüd tuntakse aga veel teemantide leiukohana Uus-Meremaad. Kui sellele kohale 

otsitakse antipoodi, siis on see Kesk-Euroopa. Siit ei leita küll füüsilisi teemateid aga 

teemantide kotkajõud mõjuvad kesk-euroopalikus vaimuelus viimase kolmetuhande aasta 

ajaloos pikkamööda tunnetuselu, kujundades Maa suurimate mõtlejate kaudu välja mõisteid, 

et sellega vähehaaval keskset inimkonnasündmust, Kolgata müsteeriumi mõista. Läbimõõt, 

mis Uus-Meremaad seob Kesk-Euroopaga, moodustab mõlemate teistega taas risti ja kui 

kolme telje lõpp-punktid üksteisega siduda, tuleneb oktaeeder, teemandi kristallkuju. (Joonis 

67) 

 

 

 
 

 Maakehast on niisiis läbi surutud teemandi struktuur, mis on loovate päikeseliste 

kujundusjõudude puhastatud maine ürgpilt.  

 Kogu orgaaniline meeltemaailm, süsiniku jõuga kujundatud, on tarkusrikaste seaduste 

maailm. Tõepoolest, väljendamatu tarkus on meile üle tulnud mõeldamatutest aegadest 

saadik, sellel aga puudub üks element, mida meie nii õigesti tunneme kui meie maaülesande 

tuuma – armastust. Loodus on amoraalne – see ei tea veel midagi heast ja halvast. Ainult 

inimene oma vabaduses hoiab ja viljeleb seda teadmist, mille ta on saavutanud pattu 

langemise ohvriga. Ja ainult inimhinges võib teadmine, tarkus armastuseks muutuda ja üles 

tõusta armastustegudeni inimloomingus kui inimene end seob Kristuse 

ülestõusmisjõududega. See on maa inimkonna missioon: tarkuse kosmos ümber muuta 

armastuse kosmoseks.  

  Nii on alkeemikute kõnes tarkade kivi viimane muundusaste armastuse kivi.  
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 Praktilised nõuanded dieediks tervetele ja haigetele 

 

 Dr. med. Grethe Hauschkalt 

 

 ÜLDPÕHIMÕTTED 

 

 Sellisest ajakohasest toitumisõpetusest, mis püüab probleeme lahendades arvestada 

suuremaid seoseid, tulenevad lõpuks ka uued seisukohad nende inimeste igapäevase praktika 

jaoks, kes peavad tegelema tervete või haigete toitmisega. 

 See teos näitab piisavalt, et ükski üldine skeem ei saa olla ideaalne, kuna asi seisab selles, 

et nii keha, hinge kui vaimu poolest individuaalsele inimnatuurile tuleb pakkuda vajalikku 

ainelist ergutust, et hoida kõik tema protsessid liikuvate ja elavatena. 

 Juba terve inimese toitmine on vastutusrikas tegevus, mille puhul ei saa läbi ilma 

inimtunnetuse tõeliste alusteta, sest kasvava inimese puhul peab tähele panema, et ta järk-

järgult oma seedimise võime välja arendaks, et vaim-hingelist ainevahetusprotsessi (puhul) 

ei halvaks ühelt poolt huvipuudus ja igavus ja et teiselt poolt ei hävitaks teda vale 

koormusega. Noore inimese mõistlikust toitumisest sõltub, kas välditakse juba nooruses 

hilisemaid haigestumisi, või luuakse selle asemel ükskõiksusest haiguste põhjuseid. Siia 

juurde kuulub ka see, et laste juures täheldatavate ühekülgsete kalduvuste puhul püütakse 

nende vastumeelsusi kannatlikult võita. Alustatakse mittesoovitava toidu väikeste annustega, 

et organism õpiks seda seedima ja hiljem seda ka meelsasti vastu võtma. Kui seda tehakse 

taktitundeliselt, fantaasia ja armastusega, siis võib laste jaoks tohutu palju korda saata, sest 

iga toit, mida alguses halvasti seeditakse, hiljem aga hästi talutakse ega tõrjuta eemale, 

tähendab indiviidi reaalsete jõudude juurdekasvu, et mateeriast jagu saada. See aitab lapsi 

palju enam, kui see, et nõrkusest nende kalduvustele alati järgi antakse. Last peab ainult 

tunda laskma, et siin on tegemist samasuguste vallutusretkega, nagu neid muidu ainult tema 

kangelaste maailmas ette võetakse. 

 Selles teoses arendatud mõtete põhjal, mis näitavad, et vaimne areng peab käima 

käsikäes tervete elundite põhialuste väljakujundamisega – seda võib jälle toitumisega 

soodustada või häirida – tulenevad ka suunad tõeliseks dieediks haiguste korral. 

 Üldiselt võetuna asetseb dieettoitumine ravimi ja normaaltoitumise vahepeal. Ta võib 

saada peaaegu täielikult ravimiks või toimida lisaks normaaltoitumisele. Kui teaduslikust 

mõtlemisviisist lähtudes kaldutakse enam selle poole, et dieet kirjutatakse ette sama rangelt 

kui ravimid, siis on siin vastupidiselt viidatud sellele, et patsient peab ise oma 

individuaalsete jõududega enam ja enam kaasa tegutsema oma dieedi koostamisel. Dieet 

peaks endast kujutama kokkulepet – keskmist ettekirjutuse ja vaba valiku vahel, sest 

hingeline suhtumine, teadvuse osa selles asjas mängib suuremat rolli kui mõeldakse. 

Rõõmuga tehtud „dieediviga“ on patsiendile mõnikord parem kui sissepigistatud dieettoit; 

ainult kõike tuleb hoida mõistlikkuse piirides ja mõista cum grano salis (mitte just sõna-

sõnalt). Ka dieet peab endas sisaldama loovat fantaasiat. Isegi suhkruhaigete ravi puhul peab 

vabanema paljast mõõdu, arvu ja kaalu järgi arvutamisest, kuna tahetakse ju tegemist teha 

elavate loodusprotsessidega. 

 Kogu selle alal mõistmiseks on põhiline vaadelda toiduaineid vastavalt nendes talletatud 

jõududele, nii nagu seda on kujutatud selles raamatus, sest ainult nii võib loodusriikide 

aineid lugeda inimese kui mikrokosmose kohta käivaks. Dieedi kaudu varustatakse teda 

selliste jõududega, mis tal haiguslike protsesside tõttu puuduvad ja välditakse neid, mis 

võiksid tema organismis mõjuda mürgina. 
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 Aga ka siin on tähtis uuesti allutada seda, mis varem oli talumatu, kui et alati 

dieedieeskirjade järgi elada ja seeläbi halvata mõningaid jõudusid, mis tahavad ennast juba 

rakendada. Aeg-ajalt on hea teha väikeseid julgeid proove toidukaardi mitmekesistamiseks, 

sest peab olema selge: dieedi pidamine ja kõige võimaliku mitte talumine tähendab teatud 

ebasotsiaalset elementi alates sellest silmapilgust, kus dieet ei ole enam ägeda haiguse tõttu 

põhjendatud. 

 Nii on edaspidiste mõtete ülesanne kõigepealt veelkord kokku võtta kasvava inimese 

toitumise põhimõtted ja siis kirjeldada vajalikke kõrvalekaldumisi sellest tõsisemate haiguste 

puhul. 

 Asi ei seisne selles, et anda üksikasjalikke dieete, vaid kujundada ainult juhtmõtteid, 

mille järgi dieet koostada igal üksikul konkreetsel juhul. Siin avaldatud andmed ei 

pretendeeri mingi juhul täiuslikkusele juba sel põhjusel, et on olemas suur hulk toiduaineid; 

kuid see, kes nende asjadega konkreetselt tegemist teeb, leiab nendest juhtmõtetest abi 

orienteerumiseks. 

 Siin vaadeldavate suundade esimene avalikustamine on „Natura“ 6. aastakäigu 3. vihikus 

(ajakiri ravikunsti võimaluste täiendamisest vastavalt vaimuteaduslikule inimkäsitlusele), 

mis sisaldab Dr. G. Suchantke, Dr. Ilse Knaueri kui ka minu enda töid ja kirjeldab toitumis- 

ja dieediküsimuste käsitlemist Arlesheim-Baseli Kliinilis-Terapeutilises Instituudis. 

 

 

 TOITUMINE LAPSEPÕLVES JA NOORUSES 

 

 Juba varasemates peatükkides on ikka ja jälle viidatud sellele, et üksik indiviid kordab 

kogu inimkonna ajalugu biogeneetilise seaduse järgi. Üksnes see asjaolu annab uue 

võimaluse aru saada sellest järjestusest, kuidas terve laps allutab endale toitumises 

loodusriike ja selle produkte. 

 Emapiimast, millest võimaluse korral piisab poole aasta jooksul, minnakse edasi 

lehmapiimani, sealt taimeni ja alates viljast, seemnest (jahu) allapoole läbi võrsete juurteni, 

lõpuks soolani. Selle skaala abil jälgime me inkarneeruva individuaalsuse allapoole 

laskumist. 

 Organite ülesehitus ema kehas toimub vee plastiliste jõudude abil, kuid ka peale loote 

eraldumist sellest saab imik emapiimaga neid plastilisi jõude, mida inimese eluprotsessid 

sinna eritavad, kusjuures nende füüsilised kandjad – valgud, süsivesikud, rasvad ja soolad – 

on seal kergesti omastatavas vormis. Emapiim tekitab veel magavas ja lapse polaarselt veel 

jagamata organismis suurepärase atmosfääri kasvuks kosmiliste seaduste järgi. See on aeg, 

kus organid – enam aju ja närvid, aga ka kopsud ja süda – rütmilise süsteemi elundid – ja 

lõpuks ka ainevahetuse elundid – peavad välja kasvama, et mitte liiga vara tarduda maa-

jõudude toimel. 

 Vana „Jumalate toit“, piim, peab elundite kogu sisemise ehituse määrama selliselt, et 

maafunktsioonile üleminek, s.t. enda vastandamine teiste loodusriikide maa-ainetega, 

toimuks häireteta. Juba lehmapiim on oma loomariigist pärineva võõra mõjuga takistuseks, 

mida iga laps ei ületa nii libedalt, seepärast peab teda alguses andma ka lahjendatult. Kui 

katkeb emapiimaga toitmine, avaneb laps esmakordselt välismaailma mõjudele, ta tuleb 

kestast välja ja on ka märgatav kuivõrd on haigustele vastuvõtlikum see laps, keda ei ole 

küllalt kaua õnnistatud emapiimaga. 

 Viienda ja kuuenda kuu vahel võib vaagida üleminekut taimele. Alguse teevad vili ja 

seeme. Toidu juurde antakse lisaks teelusika kaupa värskelt pressitud viljamahla. Sellega 

pöördutakse hoopis teistsuguste, diferentseeritumate jõudude, aistmisjõudude, seesmise 

tajumise jõudude poole. Hing vajab puuviljahappeid (apelsinid, mandariinid, vaarikad), et 

astuda üht sammu kehalisuse suunas, veel enam toimib nii lehemahlade kibedus (spinat) ja 

juurejõud äratavad oma suguluse tõttu soolaga koguni meeltetegevust ja toovad väikese 

maakodaniku kõige tugevamini füüsilisele plaanile. 
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 Samaaegselt keedetakse piima kas jahu, manna või kaerahelvestega, hiljem saago või 

riisiga tiheduse poolest ikka enam pudrusarnasemaks, et minna pikkamööda üle leivale. 

 Kuna laps on veel täiesti soojusprotsessidesse mähitud, vajab ta vähe rasva, kõige parem 

on seda anda värske või silmana pudru juurde. Piima hulka piiratakse vähehaaval ja üldiselt 

ei tohiks see esimese aasta lõpuks ulatuda üle ühe liitri päevas. 

 Elukeha jaoks on kõrgemate printsiipide õigel viisil alla laskmine ja lapses tegevusse 

asumise tunnuseks koljus toimuvad plastilised muutused, lõgemete aeglane sulgumine, 

näojoonte kujunemine ja elundite kasvamine (üldine juurdevõtt kaalus), naha pinguldumine 

ja kõik, mis muutub elavaks lapse mahladeelus. Niipalju kui hingekeha töötab kehaliselt, on 

selle haardumise kriteeriumiks liikumine laiemas mõttes. Kui laps rõõmsalt siputab, ringi 

vaatab, ennast liigutab, siis on hingamine ja ainevahetus terved ja kui keha tühjendamine on 

reeglipärane, siis võib seda pidada õigeks hingelis-vaimse haardumiseks 

elufunktsioonidesse. Alates 4. kuni 5. kuust muutub enda liigutamine suunatuks; ka pilk 

fikseerib asja, mis siis haaratakse eesmärgikindlalt; see tähendab, et nüüdsest tuleb nähtavale 

ka Mina-olevus, mis elab end läbi maailma suhtes iseseisvana. Imiku vaatlemisest võiks veel 

lõputult palju sümptome välja lugeda, mis näitavad inimese kõrgemate printsiipide järk-

järgulist ärkamist ja tegutsemist. Selle keha kaudu maailma vallutamise hiiglasliku draama 

oluline faas on veel hammaste lõikumine. Esimese aastaga tuleb neid kaksteist; edasi juba 

õigeaegne istumine, seismine, käimine ja rääkima õppimine. 

 Kui nüüd tuntakse toidusse „ärkamise“ skaalat, siis võib mõtteliselt kogu 

kehastumisprotsessi jälgida. Aeglaselt kahaneva piimatoidu saatel võib viljamahladega, 

lehtköögivilja pudruga, hiljem juurviljaga (eelkõige porganditega, mis toovad õieprotsessi 

alla juureni) mõõdukalt ergutada kõiki funktsioone ülalpool ainevahetust, niisiis hingamist ja 

meeltetegevust. 

 Imiku toitumise mehhaniseerimine on fantaasia- ja armastusjõudude vaesumise allikaks, 

mis mängivad lapse toitumisele kaasa, ja atmosfäärina mõjub see sama halvavalt ja 

surmavalt nagu „steriilsed“ imikutoad, kus kõik on rajatud külmalt, kainelt ja bakterivabalt. 

On palju elavam, kui ema võib seda arengut saata armastava fantaasiaga, kui ta teab piimale 

jahu lisamisel, kuidas üksikud teraviljasordid toimivad elementides: kaer soojuses, oder 

valguses, rukis raskes maas, nisu kõikides korraga ja kannavad seda kõike kujundatud vormi. 

Ta annab lapsele pleegitatud peedisuhkru asemel parema meelega roosuhkrut, et mitte liiga 

vara soodustada intellekti kõvastamisjõudusid. Ta ei tee eksperimente lapse peene kosmilis-

maise tasakaaluga ja ei pista talle liiga vara salaja pihku igasugust mittekasulikku kraami 

täiskasvanute laualt. Lihaga ja lihaleemega peab väga tagasihoidlik olema, need seovad lapse 

liiga tugevasti maa külge, läbistavad väikese organismi paljude võõraste mõjudega ja nii ei 

saa Mina-organisatsioon elundeid häirimatult üles ehitada. Iialgi ei tohi unustada, et 

esimestel aastatel loovad lapsed endale kehaorganisatsioonis tööriistu, mille omadustest 

sõltub hiljem, kas neil on võimalik maailma hingelis-vaimsete individuaalsustena tõeliselt 

tervel viisil sisse elada. Esimestel aastatel tuleb vältida liha, eriti veini või õlut, teravaid 

vürtse ka seeni ja isegi mune. Laps rebitakse seetõttu liiga vara välja kosmiliste jõudude 

elust ja põimumisest ja organism äratatakse üles liiga vara, s.t. kõvastatakse ja kujundatakse 

diferentseeritult liiga vara. Organite juurde kuuluvad kõrgemad jõud ei saa end nendega õieti 

siduda ja hiljem jäävad segavate jõududena organismis liikvele. Sellise vale toitumisega, mis 

öeldakse olevat „tugev“, kasvatatakse ainult närvilisi ja rahutuid inimesi, tekitatakse astma ja 

teiste allergiliste haiguste eeldusi, mis seisnevad selles, et vaim-hingeline ei astu organi ellu 

õigesti, vaid loob ärritusseisundeid. 

 Lõpmata vastutusrikas on juba terve väikelapse toitmine. Aga ka haiget last, 

toitumishäiretega last, võib palju paremini mõista, kui peetakse silmas eelkirjeldatud keha-

hinge seost. Visa kõhukinnisuse puhul näit. tuleb vastava ravimitega ravimise kõrval 

puudutada viljahapetega, õiepärastega nagu suhkur ja mesi või linnased sisemist 

liikumiselementi. Need ained ergutavad ainevahetuse sisemist aktiivsust, vabastavad 

paisutused ja pidurdavad maksa liiga tugevat sünteesimistegevust – lühidalt, protsessid 



 

 

117 

muutuvad vedelamaks. Kui on tegemist vastupidise olukorraga, siis ergutatakse maksa 

tegevust valgu vormijõududega, antakse näit. valgurikast piima või riisitummi, millel on 

tugev vormiv toime ja mis viibib kaua sooltes. 

 Oma väga väärtuslikus raamatus „Mida vajab väike laps? Näpunäited vanematele ja 

kasvatajatele“, eristab pr. v. Baditz kolme arengujärku 

 

 Esimeses seitseaastakus 

 

ja neid kolme järku tahaksin ma siin tutvustada ka meditsiinilisest seisukohast. Laps rajab 

kehalised alused oma teadliku elu jaoks kolmes astmes. 

 Esimene epohh kestab sünnist kahe kuni kahe ja poole aastani. Sel ajal kujuneb välja 

eeskätt aju ja närvisüsteem. Uni on pikem ärkvelolekust. Selle epohhi kohta sobib moto: ära 

häiri selle peene arengu rahu, sest närvisüsteem on makrokosmose kehaline peegeldus, ta on 

ehitatud tähtede seaduse järgi. 

 Kui lasta siin valitseda looduse tarkusel, kui hoida maine toit ja meelte kaudu tulev 

kosmiline toitumine puhtas lihtsuses, siis võimaldab see lapsel välja kujundada talle saatuse 

poolt antud parim võimalik närvisüsteem. Kui palju patustab siin tsivilisatsioon raadio ja 

teiste jämedate vahelesegamistega nagu ülemäärane ravimite andmine, imiku võimlemine 

jms. lapse meelte- ja kehaelu vastu, mille rasked tagajärjed ei ole veel selgesti nähtavad! 

 Teisel epohhil, kuni viienda eluaastani, kujuneb kehaliselt välja peamiselt keskmine 

süsteem: hingamine ja vereringe asetuvad õigesse suhtesse teineteisega. Soodustavalt 

mõjuvad keha arengu sellel staadiumil kõik rütmid, kogu mänguline liikumine, toitumises 

kõik, mis rõõmsalt ergutab, vaheldus, värviline kaunistus, kerge aedvili, puuviljatoidud, 

krõbisevad asjad, magus lõõgastumine ja soolane äratamine läbimõeldud vaheldumises, 

soojendavad vürtsid, eriti huulõieliste perekonnast, soodustavad ainevahetuse head 

läbihingamist. Selle epohhi kohta käib moto: 

 „Elusta rõõmsa rütmiga välis- ja sisemaailma läbielamise hingamispärast vaheldumist.“ 

 Ja nii nagu närvisüsteem peab hiljem teenima mõtlemist, nii juhib õigesti arenenud 

rütmiline süsteem ellu julge, kaastundliku, liikuva hinge. 

 Lõpuks on kolmas epohh, mis valmistab ainevahetuse jäsemete süsteemi aluspõhja 

väljakujunemise kaudu ette hammaste vahetuse. Maajõud haaravad jäsemeid tugevamini, 

vahetevahel võib mäng juba kergeks tööks muutuda, toitumisse võib juba enam mineraalset 

kaasata, ka kaunvilju, klimpe ja munatoite, mis ainevahetust juba rohkem koormavad. Siin 

võib hakata last juba vaikselt maatõsidusega ühendama. Ja kui hambad on vahetunud, 

vabanevad esimesed eeterkeha plastilised jõud, mis hakkavad kujundama teadvuselu 

mäletamisjõudusid ja saabub „kooliküpsus“. Nende jõudude kogu koormamine enne 

hammaste vahetust – seda peab ikka ja jälle toonitama – viib ainult selleni, et elundite 

ülesehituselt tõmmatakse ära jõud ja seetõttu pannakse alus hilisematele häiretele, mis 

võivad viia kuni eeldusteni skisofreenia tekkeks. Viimases lõigus omandab laps tahte-elu 

kehalised alused. Moto võiks kõlada: 

 „Lase tahtel maalähedase toidu mõõduka lisandumisega ja jäsemete mõtteka kunstilise 

tegevusega (eurütmia) kui ka väikeste töökohustustega kinnistuda ja harjuda ainevahetuses.“ 

 Kui mõista lapse normaalset arengut ja seda, kuidas seda toiduga saata, siis on kergem 

õigesti tegutseda ka haiguslike hälvete tasakaalustamisel. Näiteks kui lapse juures avaldub 

tendents, et lõge sulgub liiga kiiresti, organid kujunevad liiga vara välja ja kõvastuvad, siis 

on ta väikesepealine, üliergas ja rahutu olevus ning tema toitumises tuleks rõhutada 

õitepoolust, suhkrulist ja aromaatset. Tuleb anda kauem piima, et säilitada kosmiline 

ülesehitus plastilisena ja anda hiljem palju värsket rohelist aedvilja, mille abiga ka rütmilise 

süsteemi areng saaks oma õige ulatuse. Sellistel lastel on ainevahetus tihti nõrk, nad jäävad 

kõhnaks ja on kergesti ärrituvad, neid tõmbab ligi kõik mehhaaniline, intellekt hakkab ennast 

liiga vara avaldama, kuid laguneb, enne kui ta saab õieti üles ehitatud. Selliste laste puhul 

peab jõuliselt ja teadlikult värvide ja vormide ning fantaasia ergutamise abil tugevdama 
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kosmilise toitumise voolu, et pealiskaudset ainevahetust ka meeleorganite abiga allapoole 

suruda. 

 Vastupidi on vaja tegutseda unistavate arengus mahajääjate puhul, kes vastumeelselt 

lahkuvad paradiisist ja kelle suur pea näitab, et neil säilivad liiga kaua need elavad 

veeprotsessid, millest kõva peab vormiks tarduma. Siin tuleb peajõudusid ergutada 

juureleemega, mida lisatakse toidu juurde, et see abistaks õigesti luude moodustamist. Keha 

stabiliseerumine, organite, eriti aju kujunemine, moodustab hilisema mõtlemis- ja 

eristusvõime põhialuse. Suurepealiste laste puhul lööb ainevahetus kiiresti üles 

meelefunktsioonidesse ja teeb need laialivalguvaks. Lastel tekivad kergesti kopsuvalud või 

katarraalsed rögaga ummistused jne. See tüüp on loomult tundlik ka tsivilisatsiooni või 

ümbruse hingelise atmosfääri koleeriliste šokkide suhtes ja neil peab aitama mõistliku 

toitumise kõrval ka armastusväärse kannatlikkusega õigesti kehasse haarduma. 

 Nii on näha, kuidas kolmeliikmeline inimorganismi mõistmise kaudu, selle mõistmise 

kaudu, et alles nende kooskõlaline tegevus võimaldab tervise, on iga haiguslik hälve 

kergemini seletatav ja laseb end tasakaalustada nii palju kui seda lubavad lapsele saatuse 

poolt antud alged. 

 Läheme nüüd 

 

teise seitseaastaku juurde 

 

 Laiemas mõttes vastab sellele esimese seitseaastaku teine etapp, s.t. nüüd kujuneb välja 

eeskätt rütmiline süsteem. Kui esimesel seitseaastakul seisab esiplaanil füüsilise keha 

väljakujunemine, nii areneb teisel seitseaastakul elukeha funktsioonide üks eriline iseloom, 

mis väljendub temperamendis. Temperament on oma nime saanud Hippokratese keha 

mahlade õpetusest ja väljendab ühe elementaarse kujundusjõu ülekaalu nelja seast keha 

mahlade kemismis. 

 „Vürtside“ peatükis sai juba sellele viidatud, kuidas neli temperamenti on muu hulgas ka 

inimese nelja olemuskomponendi väljenduseks elukeha tasemel. Paracelsiuse juures võib 

leida tabavaid väljendusi: 

 kollane sapp 

 veri 

 lima 

 must sapp 

 Kollases sapis tegutseb Mina tuli, pulseerivas veres hingejõud, limas vegetatiivne elu ja 

mustas sapis puhtfüüsilise mineraliseerivad jõud. Tänapäeva jaoks lapseliku ja võõrastavana 

tunduva keskaja kirjelduste taga peitub suur tarkus, sest uurides neid seoseid põhjalikult, on 

võimalik olemusliikmete jälgi kehas täie arusaamisega jälgida. Temperamendi alused on 

peidetud just mahladekeemia saladusse. 

 Kasvaval inimesel tuleks temperamendi liigsuur ühekülgsus tasakaalustada. Ja 

pedagoogiliste abinõude kõrval võib last selles aidata ka mõtteka toitumise poole pealt. 

 Ülekaalukate tulejõududega koleerilistele lastele tuleks anda palju leht- ja juurköögivilja, 

ka vesiseid vilju nagu kurke, kõrvitsaid jne., kerget toitu, mis ei soojenda, vähe kaeratoite, 

see-eest rohkem rukist, ka puuvilja, mis soodustab vereringet. Aedvilja võib tihemini anda 

toortoiduna, juured nagu seller, rõigas ja mädarõigas tungivad ainevahetusest läbi ülaltpoolt, 

et ei tuleks paisutusi. Koleeriline laps asetseb füüsilises kehas sügavamalt kui teised. Seda 

seotust ei ole vaja teha raskemaks liha ja kaunviljadega, vaid tulejõud võib juhtida 

taimetoidu abil ülespoole, et nad ennast läbi ainevahetuse ja hingamise õilistaksid, selle 

asemel, et ummistuda ainevahetuses. 

 Seevastu sangviinilised lapsed oma valgus-õhukergusega ja pealispinnalise 

ainevahetusega peavad maisesse paremini juurduma; neile tuleb anda selliseid asju, mis 

annavad ainevahetusele tegevust. Head on siin nisu ja rukis, jahutoidud, mais, pähklid, 

mandlid, aga ka hästi vürtsitatud pikantsed toidud, seeläbi muutub sisemine organielu 
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aktiivsemaks ja ärksamaks ja individuaalsus võtab keha protsessidest enam osa. Siin on 

mõnikord ka liha vajalik, et saavutada tervet maakindlust. 

 Flegmat tuleb proovida üles äratada igasuguste soojendavate vürtsidega, teravate 

juurtega, seentega, viljadega ja puuviljasalatiga. Vähem piima, kuid rohkem õieteesid 

sidruniga või teiste viljahapetega. 

 Melanhoolne laps oma maa raskuse tunnetamisega vajab palju õielist, soojendavat, et 

teda koormavate maajõudude käest lahti rebida, ka palju magusat (koor, karamell, mesi), sest 

magus kui kvaliteet on tõeliselt „taevalik“ ja maine on „kibe“. Lõunamaa viljad, õieteed ja 

küpsetised, aga ka toortoit eelroana, abistab väikest melanhoolikut tõhusalt. 

 Ikka ja jälle on näha, et otsustava tähtsusega ei ole rasva, valgu ja süsivesikute kvantiteet, 

vaid kvaliteet, kujundusjõud, mida ained sisaldavad oma tekkimise protsesside tõttu. 

Tavaliselt nii vaevarikas köögitöö muutub palju meeldivamaks, kui perenaised võivad 

sellisel viisil tegeleda ainete loomusega, nende ainete loomusega, mida nad töötlevad. Nii 

saab toitumist teisel seitseaastakul kujundada sama fantaasiarikkalt, nagu õpetustki, et 

rütmiline süsteem, tunde alus kogu järgneva elu jaoks, võiks nii tähtsal epohhil vabalt 

areneda. Sellele, kas laps astub ellu kartlikult või julgelt, räägivad kaasa tema hingamise ja 

vereringe omadused. 

 

 kolmandal seitseaastakul, 

 

 peale neljateistkümnendat eluaastat, kinnitub individuaalsus ainevahetusse ja kutsub tema 

täieliku allalaskumise märgina esile häälemurde ja suguküpsuse. Selles vanuses peab 

ainevahetust läbi soojendama aga mitte täis toppima, sest nüüd tahavad need jõud rammu 

katsuda kõigega, mida pakub täiskasvanute laud. Noor inimene paneb nüüd lõplikult aluse 

oma tahte arengule. Kehaliselt on see suuresti seoses maksa-sapipõrna-ala õige 

funktsioneerimisega. Siia ja sinna võib sekka puistata teravamaitselisi ja kibedaid asju nagu 

võilille, koirohtu, mädarõigast või greipfruuti, ingverit jne., mis ergutavad maksategevust, 

eriti kui avastatakse, et tahe ei võta õiget suhet maailmaga. Et alkohol võib tekitada siin 

suurimaid kahjustusi, on iseenesestmõistetav. 

 On tuntud tõsiasi, et lapsed ei ole neljateistkümnendaks eluaastaks ennast „täis söönud“. 

Siin nähtub selgesti, kuidas individuaalsus peab toidu töötlemise kaudu tootma 

ainevahetuses oma soojust, et panna niiviisi vastu intellektuaalsuse taotlusele, mis toodab 

külmust, ja võimaldada kehaliikmete ja tahte kõrgendatud tegevust, mida noor 

maailmavallutaja vajab. Ainult toiduainete kvaliteet võib siin päästa liiga suurte 

toidukoguste eest. Eelkõige on pähklid, kuivatatud viljad, kohupiim, juust, vahukoor, 

hapukoor jne. ja jäme maaleib tervislikud rasva- ja valguallikad just selles vanuses väga 

armastatud magusate jahutoitude kõrval. Lihavajadus võib olla väga individuaalne, kuid alati 

peab piiri pidama. 

 

 

 DIEEDINÕUDED HAIGETELE 

 

 Dieet palaviku korral 

 

 Palavik kuulub ravifaktorite hulka. Meie aja põhiviga on, et palavikku tahetakse nii ruttu 

kui võimalik alla suruda. Palavikus teeb individuaalsus suurima pingutuse tungida soojuse 

kaudu organismis edasi ja tulla toime haigusprotsessidega. Ainult siis, kui palavik kestab 

ülemääraselt kaua ja seetõttu kurnab jõudusid liigselt, on hea seda alandada. 

 Dieeti on lihtne ja kerge mõista: ta peab olema vedel, jahutav ja soolavaba. Õie- ja 

viljajoogid peavad ergutama eritamist, sest intensiivistunud ainevahetuse tuleprotsessides 

laguneb kahjulik ja see tuleb välja eritada. Instinktiivselt ei soovi ka haige midagi muud ja 

talle ei ole vaja peaaegu mitte kunagi midagi ette kirjutada. Kui tekib aga erilisi soove, siis 
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tuleb seda järgida ja proovida, sest palavikus on individuaalsus tugevamalt tegevuses ja 

mõnikord võivad ärgata arsti jaoks suunavad instinktid. Kui palavik kestab kauem, siis peab 

loomulikult andma aineid ka ülesehituseks – süsivesikuid, piima ja piimaprodukte, aga neid 

mitte palavikhaiguse alguses, et mitte nõrgestada Mina-organisatsiooni rünnakut haiguse 

vastu. Dieetilise mõtlemisviisi näitena võib kirjeldada palavikuga lastehaigusi – leetreid ja 

sarlakeid. 

 Leetrite puhul on ülekaalus elukeha allikajõud, väljaimbumisprotsessid toimuvad 

kõikides limanahkades, eriti ülemises inimeses (konjunktiviit, nohu, bronhiit). Siin peab 

toitumises abiks võtma kesta moodustavad ja kujundavad jõud, näit. sidrunid, viljakesta teed, 

peeneksriivitud toores leheköögivili, ka aurutatud juurikad. Piima ja süsivesikuid tuleb 

piirata ja kasutada rohkem varte ja viljade ränijõude, et ära hoida peajõudude tugevnemisega 

kaasnevat keskkõrva kardetavaid komplikatsioone. 

 Sarlakite puhul on meil seevastu tegemist hingekeha liiga tugevate lagundavate 

jõududega, mis tungivad füüsilisse ja põhjustavad valgu lagunemist. Neerupõletik näitab, kui 

sügavalt võib lagundava põletiku ärritus lüüa ainevahetusse. Siin on omal kohal eeskätt 

piimatoit, ka kohupiim, viljad, mis toidavad, kompotina kuivatatud ploomid, aprikoosid, 

virsikud, hiljem kerged jahutoidud, üldiselt soola- ja valguvabad kuid suhkru ja süsivesikute 

sisalduse tõttu ülesehitavad; kõik see koos rikkaliku vedelikuga. 

 

 Dieet reuma korral 

 

 Ikka ja jälle tuleb toonitada seda põhimõtet, et meie teadvusprotsessid põhinevad 

lagunemis- ja eritumisprotsessidel, mis peavad olema tasakaalus valgu kujundamise 

ülesehitusprotsessidega. Selles suunas on suure tähendusega kusihappe eritumine. Kusihappe 

moodustumine ja peen imbumine aju ja närvisüsteemi on vajalik, et meil oleks võimalik 

arendada teadvuse astet, mida me vajame ärkvel mina-tegevuse jaoks. 

 Ainevahetusorganites tuleb seda imbumist takistada aktiivse eritumisega. Kui kusiainet 

moodustub rohkem, kui Mina-organisatsioon võita suudab, siis neis kohtades, kust seda ei 

saa väljutada, eritub see kudedesse, kus ta on võõrkehaks. On näha, et tegemist on Mina-

organisatsiooni tugevnemisega soojusprotsessides ja toitumises pole vaja kasutada aineid 

(loomavalku), millel on kalduvus kanda inimorganismi võõrmõjusid, eriti juhul, kui Mina-

organisatsioon on pärilike eelduste tõttu nõrk. Mina-organisatsiooni nõrkus seletab ära ka 

lõpuks areneva deformeerumise, kuna inimese vorm on täielikult Mina-organisatsiooni teos. 

 Niisiis, toitumise printsiip reumaatiliste haigestumiste kõikide vormide puhul on puhtalt 

taimne toitumine, soojus- ja eritumisprotsesside ergutamine, suhkur mee või karamelli kujul; 

loobuda loomsest toidust välja arvatud piim ja piimaproduktid. 

 Tavaliselt eristatakse kolme staadiumi: 

 a) äge põletikuline kuju 

 Selle juures võib aluseks võtta palavikudieedi printsiibid, ergutada viljade ja 

viljamahladega kui ka õiejookidega vereringlust ja eritamist, piirata oluliselt valku ja rasva ja 

anda piima pigem hapupiima, peti, jogurti või kefiiri kujul. 

 b) sklerootiline, kõvastuv kuju. 

 Selle podagralike ja muude ladestumistega vormi puhul asetseb pearõhk 

soojusprotsesside ergutamisel kuumade õiejookidega (leedripuu, pärnaõis) 

seemnekeedistega, teraviljasuppidega, kaeratoiduga ja soojendavate vürtsidega nagu 

apteegitill, aniis ja köömen, selle kõrval kasutada vilju ja eritust soodustavaid teesid nagu 

ülalpool mainitud. 

 c) deformeeriv vorm 

 Selliste vormide puhul, kui luu-kõhre protsessid on häirunud, tuleb aurutatud juurviljaga 

(seller, pastinaak, porgand, petersellijuured jne.) aktiveerida kujundusjõude ja anda Mina-

organisatsiooni tugevdamiseks palju magusat, vaheldusrikka taimtoidu kõrvale. Keedusoola 

tuleb kõikidel juhtudel kasutada tagasihoidlikult, kuna just reumahaige ei ole võimeline 
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toime tulema mineraalsega, nii et suurtes kogustes annab sool põhjust uute põletikukollete 

tekkimiseks. Toortoit on ajutiselt näidustatud ainult põletikulise vormi puhul. Teiste vormide 

puhul on toortoit sobiv ainult osaliselt ja parajal ajal, mitte kunagi ei tohi anda juuri, vaid 

ainult taime lehti, õisi ja vilju, kuna muidu koormatakse organismi liiga palju ja 

seedimisprotsess nõuab liiga palju soojust. Selge on ka, et reumaatiliste haiguste algetele 

mõjub alkohol otse katastroofiliselt, kuna ta tekitab veres teatud liiki vastas-mina. 

 

 Dieet tuberkuloosi korral 

 

 Tuberkuloosi puhul on ühest küljest tegu funktsioonide ühtesulamistega – 

ainevahetusprotsessid domineerivad ja löövad üles kopsudesse, teisest küljest krooniliste 

kõvastumisprotsessidega. Kõikidel puhkudel näitavad lubjaladestused, et kopsud alluvad 

luustumisprotsessidele, teatavat laadi peaks muutumisele, sest luustumisprotsessid lähtuvad 

peast, inimese juurepooluselt. On näha, et keskkoha, hingamisfunktsioonide kahjustumisega, 

kohtuvad ülemine ja alumine poolus haiguslikult ainevahetus lööb üles ja ülemise poole 

kapseldumistendents tungib alla. 

 Eristatavad on erituv ja kortsuv ehk kõvastuv vorm. Nagu varemalt juba on mainitud, 

mõjuvad kesk-organismile, kopsudele ja vereringele eriti taime lehed. 

 Erituva vormi puhul tuleb anda lehti toormahla või salatina ja viljadest eelistada kesta 

kujundavaid sidruneid, apelsine, pähkleid ja õunu. Kujundavat juurt ja varsi anda pigem 

aurutatult kui toorelt. 

 Kõvastuva kuju puhul võib anda nii lehti kui aedvilja, viljadest on eelistatud lõunamaised 

viljad, marjad ja viinamarjad, ka kurgid ja melonid. 

 Eriti soovitatakse siin veel ära kasutada lüpsisooja piima ja pesasoojade munade elavaid 

jõude. 

 Dieet peab olema tervenisti keedusoolavaene ja koosnema eeskätt taimtoidust. Mesi ja 

roosuhkur soodustavad ka siin Mina-organisatsiooni ülesehitusjõude. Kuna kopsud 

mängivad inim-valgu moodustamise juures üldiselt tähtsat osa, siis peab toit terviklikult 

olema rikkalik, ilma et see reegel tarvitseks muutuda mõttetuks nuumamiseks. 

 

 

 Dieet vähi puhul 

 

 Vähk on küll üks omanäolisematest haigustest, kuna ta võib tekkida peaaegu kõikides 

organites nahast kuni luudeni. Vaimuteadusliku uuringute järgi on kogu protsess 

„meelteorganite moodustumine valel kohal“, niisiis ainevahetusalale tunginud meele-

närviprotsess. Eelstaadiumis on pikk ahel nii hingelisi kui ka kehalisi taandarengu nähte. 

Leitakse hingelist masendust, tõmbutakse iseendasse; algab teatavat liiki sissepoole tajumine 

ja lõpuks, kui Mina-organisatsiooni vormikujundavad jõud vallutatud elundi alalt täiesti 

eralduvad (situatsioon, mis muidu esineb ainult meelteorganites), vohab füüsiline keha üle ja 

tekib kasvaja. 

 Seda erakordselt komplitseeritud protsessi saab siin selgitada ainult väga jämedates 

joontes ja ainult niipalju, et järgnevad ettekirjutused toitumiseks muutuksid arusaadavaks. 

 Tegelikult kasvajale eelnevad alati häired soojusregulatsioonis, süsihappegaasi puudulik 

ärahingamine, selle kuhjumine verre, lümfivoolu paisutused, rakukeemia muutumine ja 

lõpuks kujundusjõudude täielik ebapiisavus. 

 Kuna on tegemist kudede sisemise lämbumisprotsessiga paisutuste ümber vere-lümfi-

alal, siis peab kõigepealt kõik jõud suunama sellele, et hingamist ergutada. Siin on nüüd 

kohane taimetoit, mis ergutab koehingamist ja eritamist igas suhtes paremini kui loomne 

valgutoit. Dr. Suchantke pöörab ajakirjas „Natura“ tähelepanu sellele, et teadus on osaliselt 

seisukohal, et vähihaige organismi ei tohi taime kasvuainetega üle ujutada, seega antagu 

palju loomset valku, liha ja juustu. See tuleb siiski taimtoidu dünaamilise mõju 
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mittetundmisest. 

 Kehafunktsioonid jäävad oluliselt elastsemaks, kui keha-hinge seost ei tehta suurte 

valguannustega lämmatavalt kitsaks. Valgutoit seob individuaalsuse kehas toimuvaga ja 

selletagi kuulub vähihaigete iseloomulike tunnuste hulka see, et nad surevad raskelt, et nende 

jaoks on vabanemine kaugele läinud taandarengust raske. 

 Juba igaöine uni on probleem. Seepärast tuleb selle haiguse puhul anda peamiselt 

taimtoitu, palju vabastavaid vilja- ja õitesubstantse. Viinamarjad ja lõunamaised viljad 

aitavad väga võidelda ähvardava mürgistusega. Aniisitee, köömnetee, leedriõietee meega ja 

sarnased õitejoogid soodustavad ainevahetust ja hoiavad ära puhitusi. Aiva- ja 

greipfruudimahl hoiavad tihti esinevate iivelduste eest. Piim sobib siia paremini jogurti, peti, 

hapupiima jne. kujul. Toortoitu tohib anda ainult lisandina või lühikeseks ajaks, et ergutada 

eritumist. Pikemaajaliselt antuna võtab ta ära liiga palju jõudusid. Seevastu võib leotada 

teravilju, et ergutada ainevahetust niipalju kui võimalik ja et soojusprotsess oleks ette 

valmistatud. 

 Siinkohal võib ära näidata ainult põhimõttelisi suundi; praktikas on näha kui 

individuaalsed on iga üksiku vajadused selle haiguse puhul. Veel olgu tähelepanu suunatud 

sellele, et vähihaigete juures tuleb vältida tomateid ja varaseid kartuleid. Need sisaldavad 

tõepoolest selliseid vohavaid jõudusid, mida võib näit. E. Pfeiffer'i kristallisatsioonimeetodi 

järgi tõestada vähki soodustavatena. Eesmärgipäraselt võib piirata ka kaunvilju ja samuti 

jämedamaid, puhitusi tekitavaid komponente. 

 Kui on võimalik anda bioloogilis-dünaamilist aedvilja, siis mõjub see eriti tervistavalt 

elukeha kogu konfiguratsioonile, mis on vähjaprotsessis kaotanud seose tõeliste 

kujundusjõududega. Kahjuks peab ütlema, et meie tsivilisatsioonis on mitmesuguseid vähki 

soodustavaid faktoreid, millede tõttu inimene tõugatakse kõrvale hingelisest ja kehalisest 

kooskõlast kosmosega, mis lämmatavad tema hingava seose kosmosega ja juhatavad sisse 

taandarengu. 

 Raadio, kino ja sotsiaalne egoism ühelt poolt, sport ja kalgistumine ülemäärase 

päikesekiirguse mõjul teiselt poolt, sinna juurde kunstväetised, toitumine konservidest ja ravi 

mitmesuguste keemiliste vahenditega – kõik see koos loob miljöö, mis teeb mõistetavaks 

selle, et vähk kui ajastu haigus ikka veel kasvab. Seetõttu kuulub vähist ohustatute ravimise 

juurde alati kosmilise toitumisvoolu ergutamine eneses meelte läbi, enda taassidumine 

loovate kujundusjõududega terapeutilis-kunstilise tegevuse kaudu. 

 Eriti etteaimamatuks ravifaktoriks võib osutuda maalimine, muusika ja eurütmia, 

vastavalt patsiendi võimetele ja kalduvustele. Autor võib kahekümneaastase kogemuse 

põhjal sellel alal ikka ja jälle rõhutada, millise suure mõjuga on kõikidele seda laadi 

haigetele õigesti juhendatud kunstiline tegevus. On ju pikemata arusaadav, et 

taandarenguprotsess võib väga aeglaselt muutuda vastupidiseks, kui seada see vastamisi 

maalimise ja värvidega. 

 Peab ergutama ehtsaid meelelisi elamusi ja rakendama neid aktiivselt tööle omal alal, sest 

see mõjub sügavale ainevahetusse, aktiveerib näärmefunktsioone, soodustab kudede 

hingamist ja näitab selgelt, kuidas inimene võib ainult siis terve olla, kui ta saab ennast 

vaim-hingelise individuaalsusena hingamispäraselt läbi elada maailma ja Mina vahelises 

tasakaalus. On olemas ka kosmilise toitumise dieet ja see on vaimuteaduse põhjal harrastatav 

kunstiline teraapia. Siin on patsient aktiivne, loominguline ja tema tegevus mõjub tema 

kannatustele vastupidiselt. Kui võtta neid sõnu Aristotelese kategooriate mõttes, siis on 

võimalik mõõta, kui tugev on tegevuse mõju haiguse vastu. Kahjuks on see kogemus kaotsi 

läinud, aga ainult uuesti tegevuse vallutamine võib patsiendi lahti kiskuda haiguse piinavast 

passiivsusest ja enda ravida laskmisest. 

 Kunstilist teraapiat võib „kosmilise toitumise dieedina“ kasutada kõikide sisemiste 

haigestumiste puhul, kuid eriti peab selle rakendamist siinsel tänuväärsel ja ka tungivalt 

vajalikul kohal rõhutama. 
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 Dieet ekseemi korral 

 

 Toitumiskatastroofide tõttu Kesk-Euroopas on tohutult sagenenud ekseemid ja 

ekseemivalmidus ning nende hulgast võib eristada kahte suurt gruppi: kuiv, tugevalt sügelev, 

kõrkjaline ekseem, mis kõvastab ja labastab nahka ja märg, osaliselt mädanev nahahaigus. 

 Kuiva ekseemi puhul on tihti tegemist sellega, et maksa peen ainevahetus ei tule 

omadega toime. Siin on eriti tähtis piirata valku ja anda kaaliumisooladerikast taimtoitu ja 

nimelt mahedalt vürtsitatult ja soolavaeselt, osaliselt toortoiduna. Juustu, suitsukalade ja 

delikatesside teravused kutsuvad kohe esile halvenemise. 

 Igati tuleb ergutada maksa soojusorganismi, sest siis võib maksa kemism ainevahetuse 

ise mürkidest vabastada ja ärritusained ei eritu enam nahasse. 

 Ravi võib toetada raudrohu ja koirohu teega, võilille- ja salveilehtedega mee ja 

viinamarjasuhkru kõrvale. Enesestmõistetavalt on siin alkohol eriliselt vastunäidustatud, 

seevastu võib palju head teha viinamarjakuur. 

 Teisel pool asuvad märjad, osaliselt mädanevad naha-haigused, mis esinevad löövetena 

ja on enamasti seoses neeru-eritustegevuse puudulikkusega. Loomulikult võivad mõlema 

faktorid ühineda ja enamasti ongi see nii, et ikka enam organeid talitleb puudulikult. 

 Ka selliste ekseemide puhul on toortoit ja lühike paastumisaeg väga tervislik. Tuleb 

püüda räni sisaldavate varte ja õitega ergutada neerude tegevust; seda võib abistada teedega 

(equisetum, kaselehed, kukerpuu, solidago). Valku tuleb piirata ja rasva anda ainult värske 

või kujul. Piima anda peti, hapupiima või jogurtina, ka kohupiim on lubatud. Võimaluse 

piirides tuleb vältida sibulat, seevastu võib perifeeria kujundusjõudusid ergutada 

laukapuumahla ja kadakamarjadega, põldmurakate või mustikatega, mis sisaldavad juurega 

suguluses olevaid parkaineid. 

 

 Dieet skleroosi puhul ja vanuritele 

 

 Vanaduses nõrgenevad ainevahetuse loomulikud ülesehitusjõud. Mina-organisatsioon 

tõmbub soojusprotsessidest tagasi ja töötab ikka enam ja enam vabalt hingelis-vaimses, 

aluseks ikka mineraalsemaks muutuv keha. Niikaua kui Mina-organisatsioon suudab 

valitseda seda mineraliseerumise protsessi ja väljastpoolt juhtimist, on kõik hästi ja 

vananemist saadab edasine vaimne vabanemine. Skleroosi puhul näeme aga, kuidas 

mineraliseerumisprotsess haarab vereringe. Soolad, mida Mina-organisatsioon ei suuda 

võita, eritatakse valedes kohtades ja nähtavale tuleb hingelis-vaimse kitsenemine, see 

klammerdub keha külge, lühidalt, inimene muutub lapselikuks, nagu see on väljakujunenud 

skleroosi korral. 

 Ühegi teise haiguse puhul ei ole nii selgelt näha vahet soojusprotsessides tegutseva 

individuaalsuse ja puhtanimaalse, hingekeha vahel, mis skleroosi puhul eritab soolasid vales 

kohas. Nüüdsest domineerivad külmaprotsessid, mineraalainevahetusega ei tulda enam 

toime. 

 Ka siin võib tarvitusele võtta mõistliku dieedi: Abiks võib võtta kõike lahendavat, 

soojendavat taime õite- ja viljaalalt. Kõige eelistatumad on kuumad joogid suures koguses, 

sinna kõrvale kerge taimtoit väljaarvatud kapsad ja rasked kaunviljad; kui see on 

vastuvõetav, siis teevad head aurutatud sibulad ja säästlikult kasutatud küüslauk. Liha ja 

keedusoola tuleb igati piirata. 

 Toidu üldkogus peaks vähenema, see-eest peaks kõik olema kergelt seeditav, s.t. hästi 

ettevalmistatud hoolika keetmise, aurutamise, küpsetamise või praadimisega. Mingil juhul ei 

ole siin enam kohane toortoit. Piima ja mee peatükis on juba viidatud sellele, millist osa 

peaks mesi vananeva inimese elus etendama. Siis saadab toit vananevat inimest tema 

ekskarnatsioonipüüdluses, kui ka ei ole erilist skleroosi, täpselt samuti nagu maailma sisse 

elavat last. On mõttetu, et vanad inimesed koormavad oma keha ainetega, mis ainult 

takistavad õiget vabanemist. Ka toitumisse lülitugu lihtsus ja tagasihoidlik väärikus. Aga ka 
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siin lõhub tänapäevane aeg ideaali ega võimalda mingisugust mõistmist selle kohta, kuidas 

individuaalsus on teel tagasi vaimu juurde, mille riikidest ta on kunagi alla laskunud. 

Inimesed pooldavad igavesti nooreks-jääda-tahtmise ideaali ja maksavad selle püüdluse eest 

sellega, et nad ei saa targaks, et jääb ära leppimine – täiselatud maaelu õnnistus ja seetõttu 

valitseb olemist kuni lõpuni hirm. Selles hirmus klammerdub inimene mateeria külge selle 

asemel, et osata sellest vabaneda ja lasta see täiselatud elu lõpul tänulikult väheneda. Vana 

inimese keha sisaldab oma individuaalsuses tule tuhka. Kui aga elu on elatud mõttetult, siis 

sisaldab ta selle elu räbu ja on koormaks, mis ei lase vaimu vabaks. 

 Sellised mõtted võivad tänapäeval kõlada võõrastavalt, eriti toitumisõpetuses. Kuid me 

tõuseme alles siis elu uute vormideni, kui näeme inimelu lihtsaid tõdesid seoses jumalik-

vaimse maailmaga. Just selles seisneb vaimuteaduse kultuuri raviv toime, et ta on võimeline 

jälgima vaimu kuni ainesse välja ja on seetõttu võimeline aegamööda ravima seda kogu meie 

kultuuri läbivat lõhet vaimuigatsuse ja materiaalse teaduse vahel. 
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