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     Sünd on ime.  Elu on ime.  Mina olen ime.

        
                

 ESIMESES NUMBRIS: 
  

✔ Ühingu tutvustus
✔ Binnie A. Dansby
✔ Ronja sünnilugu
✔ Film MikroSünd 
✔ Sünnitoetus - grupid ja kursused

           

                             
   

Igas numbris tutvustame üht mandalat. 
                

Mandala "Beebid" autor on Angela Aru.
                        

See on MTÜ Sünni Vägi mandala.  
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MTÜ SÜNNI VÄGI
         

MTÜ  Sünni  Vägi  on  välja  kasvanud
Algallika  protsessi  ja  hingamistöö
seminaridest, liikmete isiklikest koge-
mustest ja kutsumusest. 

MTÜ Sünni Väe lugu algab 2009. aastal
välja kuulutatud sünni toetamise kur-
susest Binnie A. Dansby juhendamisel.
Selle  aluseks  oli  1980.  aastatel
Californias  tema  poolt  loodud
kümneosaline  kursus  „Sünnitusest.
Loomise dünaamika“. 

Sünni  toetamise kursus  avardas  meie
teadlikkust  valikutest,  jõust,  millega
igaüks meist saab muuta oma elu. 

Kursuse jätkuna asutati  24.  oktoobril
2010. aastal ühing Sünni Vägi. 

Oleme  olnud  osalised  nii  enese  kui
teiste inimeste sünnikogemuste terve-
nemisel  ning toetanud paljusid pere-
sid nende laste sündidel. 

Oleme õppinud tundma sünni olemust.

Oleme õpetanud rasedatele sünnitust
oluliselt  kergendavaid tehnikaid nagu
teadlik lõdvestumine, Algallika hinga-
mine jt. 

Soovime  teha  koostööd  meditsiini-
töötajatega  nii  haiglas  kui  ka  kodus
sünnitusi toetades. 

Soovime  pöörata  tähelepanu  naise
õigusele  vabalt  valida  oma  lapse
sündimiseks sobiv koht ning toetus. 

Oluline  on,  et  naine  tunneb  end
turvaliselt  selle  intiimse,  seksuaalse
ja  meeliülendava,  samas  suurt
füüsilist  pingutust  nõudva  sündmuse
ajal. 

Ühingu  sünnitoetajad  on  läbinud
põhjaliku  3  aastase  koolituse  ja
toetanud  kokku  141  lapse  sündi.
Nende  hulgas  on  ka  varasemad
sünnitoetuse  kogemused,  need
lapsed,   kes  sündisid  enne  ühingu
loomist. 

               

Iga sünd on täiuslik
   

   * * *
   

Kaasaegsed uuringud näitavad, et lapsed on teadvel ja 
õppimisvõimelised juba emaüsas ja sünni ajal. 
Veel sündimata lapsega on võimalik suhelda, mida kinnitab ka 
lapsevanemate kogemus. 
        

Algallika protsess ja hingamistöö on tõhus viis minna tagasi oma 
sünnikogemuse, peidetud uskumuste ja hirmude juurde, neid 
teadvustada ning siis vabastada. 

                 

Nii võib jõuda uue suhtumiseni – sünd on turvaline, 
isegi ekstaatiline kogemus. 

                  

Oleme pühendunud hoidma elujaatavaid mõtteid, mis
puudutavad sündi ja selle mõju inimese elule ja ühiskonnale. 

  
    

* * *
         

   

ALGALLIKA  PROTSESS  JA  HINGAMISTÖÖ  on  filosoofia  ja
praktika,  et  tervendada  piiravaid  algseid  otsuseid,  mida
tegime emaüsas olles, esimese hingetõmbe ajal ja esimestel
väärtuslikel  hetkedel  peale  sündi.  Need  otsused  on
salvestunud  alateadlike  uskumustena  ja  loovad  aluse  meie
negatiivsetele mustritele ning on konfliktide tuumaks terves
inimkonnas.   
  

Süsteem  on  välja  kujunenud  rohkem  kui  25  aasta  jooksul,
Binnie  A.  Dansby  töö  käigus  klientide  ja  kolleegidega,
enesearengu, vaimsuse, sünni ja sünnipsühholoogia uurimise,
ning läbi terapeutilise hingamistöö.                             

       
ALGALLIKA PROTSESS JA HINGAMISTÖÖ EESTIS  www.algallikas.eu   

     

http://www.algallikas.eu/
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BINNIE A. DANSBY
Hingamistöö raseduse ja sünnituse ajal

      
Ma  alustasin  naiste  ettevalmistamist
sünnituseks  nõustamise  ja  hingamis-
töö  abil  1980.  aastal. See  oli  olnud
minu südamesooviks 5 aastat enne esi-
mese last  ootava paari  vastuvõtmist.
See soov ilmutas end ühel mu esimes-
test vabastava hingamise seanssidest.
Selle  äratundmise  peamine  mõte  on
jäänud  läbima  mu  töö  evolutsiooni
rohkem kui 30 aasta  jooksul.  

Ma tundsin selle seansi ajal oma kehas
intensiivseid ja vahel  valusaid aistin-
guid.  Ma  kartsin  oma  elu  pärast.
Taipasin,  et  tunnen  end  samamoodi
kui esimest poega sünnitades. Ma tõu-
sin  istuli,  mida  polnud  lihtne  teha
sügavas,  kuumas  vees,  hingamistoru
suus,  nagu  me  1975.  aastal  seansse
tegime,  ja  ütlesin:  “Ma  pean  selle
teadmise viima rasedate naisteni. Kui
nad  tunneksid  kõike  seda  enne
sünnitust ja õpiksid oma hingamisega
ning energiaga töötama, ei oleks nad
nii  hirmul  ja  nad  tunneksid  vähem
valu.” 

Sajandeid on naised rääkinud lugu, et
“sünnitus  teeb  haiget”.  Isegi  Piibel
väidab,  et  naine  peab  lapsi  valuga
ilmale  tooma.  Kui  lisada  ajalugu  ja
teiste  naiste  lood  meie  oma  raku-
tasandi  mälestustele  sünnist,  siis
loomulikult  peame seda kõike tõeks.
Kui ma ootan valu, siis on valu välti-
matu.  

Esmasel  koostööl  rasedaga  küsin  ma
nõustamis osas naiselt alati tema enda
sünni kohta. Mul on küsimustik nime-
tusega  “Sünniprofiil”.  See  toob  esile
faktid  naise  enda  sünnist  ja  tema
laste sünnist. Taoline informatsioon on
väga  kasulik,  kuna näitab  ära,  mida
sünd naise jaoks praegu tähendab. 

Rasedate naiste gruppides, kus vahel
osalevad ka nende partnerid, küsin ma

alati 33 Resonants küsimust. Need on
spetsiaalselt koostatud küsimused,mis
toovad  teadvuse  pinnale  mälestused
looteeast  ja  sünnist.  Resonants  küsi-
mused  aitavad  inimestel  ära  tunda
korduvate  elumustrite  allika  ning
mõista sünnieelse ja sünnijärgse koge-
muse mõju. Näiteks:

Kas su ema rõõmustas sinu üle kui 
sind ootas?

Milline oli sinu ema majanduslik 
olukord sind oodates? Kas tal oli 
kodu? Kes kuulusid perekonda? 

Kas tal oli kogu toetus, mida ta vajas?
Kas ta oli terve – emotsionaalselt ja 
füüsiliselt?

Kas ta teadis, et sa armastasid teda 
rohkem, kui ta oskab ette kujutada?

Kes oli sinu sünni juures autoriteet?

Kas keegi kuulas sind?

Individuaalseanssidel  võin  ma  küsida
kõik 33 küsimust või mõne neist. Võtta
endale aega lõõgastumiseks ja rääki-
miseks  on  tähtis  igaühele,  eriti  aga
lastootavale naisele. Naisele on oluli-
ne  saavutada  kontakt  sellega,  mida
ma  kutsun  “lapseks,  kes  elab  su
südames”, sinu raku tasandi mälestus
sünnieelsest ja vahetust sünni järgsest
elust.  See  meie  käitumist  kujundav
osa  on  kõneeelses  arengustaadiumis
saadud  kogemuste  ja  tehtud  otsuste
tulemus.  Kui  naine  suudab  öelda
“Jah” sellele lapsele, suudab ta öelda
täieliku,  tingimusteta  “Jah”  lapsele
oma üsas.

Eriline rõõm töös lastootavate naiste-
ga on veel ühe teadvuse kohalolu ehk
fakt, et tegelikult sa töötad nagu kahe
inimesega. On oluline teadvustada, et
laps üsas kuulab ja õpib. Sinu öeldu on
oluline ja mõjutab tulevikku.

Ma palun oma klientidel  hingata läbi
suu,  lõdvestatud  lõua  ja  avatud
kõriga, suunates hingamise üles rinda,
südame tšakrasse. Sel viisil tegime me
oma  esimese  hingetõmbe.  Paljud
meist ehmatati hingama. Me olime sel
hetkel oma emast eraldatud ning taju-
sime  seda  kui  rünnakut  kõikide  oma
meeltega.  Suu  kaudu hingamine ära-
tab esimese hingetõmbe mälestusi ja
toob  algotsused  teadvuse  pinnale.
Loodav energia kinnistab uusi mõtteid
hingamisest, oma kehast ja sünnist. 

Raseduse  ajal  on  täiesti  turvaline
hingamisseansse  teha  niikaua  kui
selles  ei  kasutata  jõudu,  kuskil  ega
kellegi  poolt.  Rasedatel  naistel  ja
nende  lastel  on  loomupärane kaitse-
süsteem.  Hingamisseansi  ajal  võib
rasedal  naisel  olla  mugav  lamades
selili.  Ma olen märganud, et  enamus
eelistab  lamada  vasakul  küljel.  Sel
juhul on vasak külg parem. Naine teab
ise.  Ma  olen  avastanud,  et  rasedad
naised armastavad töötada vees, eriti
hilisemas rasedusjärgus. 

Eesmärgiks  on  keskenduda  ja  hoida
sisse-  ja  väljahingamine  tasakaalus,
luues  seeläbi  ühendatud  hingamise
ringi. Mõtle  ookeanile  rütmile,  mille
lained  tõusevad  rannale  ja  vajuvad
jälle tagasi. 
    

Kui naine on õppinud seanssidel ühen-
datud  hingamist  kasutama,  on  selle
kasutamine  sünnitusel  loomulik.
“Nagu  ülal,  nii  ka  all”  pole  ainult
esoteeriline ütlus, see käib ka füüsise
kohta. Lõdvestatud lõualuud vastavad
lõdvestatud  vaagnale  ja  avatu  kõri
avatud  tupele.  Kui  sünnitava  naise
tähelepanu  on  hingamisel  ja  oma
südameruumi avardamisel, saab tema
keha  kergemini  avaneda  ja  lapse
sünnitada. 
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Minu kliendid valivad sageli sünnitus-
eelsetel  seanssidel  sünnituse  jaoks
teema  või  kavatsuse,  millele  me
keskendume sünnituse ajal. Üks naine
näiteks  valis  keskendumise  laiene-
misele  ja  teine  otsustas,  et  soovib
oma  sünnitust  tunnetada  seksuaalse
kogemusena. Mõlema soov täitus. 
          

Mõned olulised afirmatsioonid lapse-
ootel naisele, millega töötada:

"Mu keha on turvaline, ükskõik mida 
ma ka tunnen!”

See on peamine afirmatsioon igaühe-
le,  kes  on  kogenud  sündi.  See  on
eriliselt  oluline  rasedale  naisele,  kel
on keha, mille sees on teine keha, ja
kes läbib nii  palju muutusi.  Mõte on
väga  julgustav  tuhude  ajal,  kui  see
'tõde' on sinu teadvuses.

“On turvaline lõdvestuda ja tunda 
kõiki oma tundeid!” 

Olukorras,  kus  naine  lubab  endale
kõiki  tundeid, teadmisega, et see on
turvaline,  töötavad  naise  enda
loomulikud  valuvaigistid  optimaalselt
ja  ta  võib  siseneda  erilisse  seisun-
disse, mida on kirjeldatud ekstaasina. 

“Ma olen ümbritsetud armastuse ja 
toetusega!” 

Naised räägivad sageli mõttest, et nad
peavad sellega üks hakkama saama, et
tegelikult  ei  ole  seal  nende  jaoks
kedagi.  Isegi  kui  reaalne  olukord  on
teistsugune, on need mõtted tugevad.

Kui  sa  õpid  tundma  nende  naiste
emade kogemust, osutub sageli tõeks,
et  neil  ei  olnud  toetust,  mida  nad
tahtsid ja vajasid. 

   

Mu keha on 
turvaline, ükskõik

mida ma ka tunnen!
   

* * *

   
On turvaline

lõdvestuda ja tunda
kõiki oma tundeid!

    

* * *

   
Ma olen 

ümbritsetud 
armastuse ja 

toetusega!
    

* * *

    

Eelnimetatud  afirmatsiooni  uurimine
ja  omaksvõtmine  teeb  naise  jaoks
toetuse  vastuvõtmise  ja  igaühele
naise toetamise lihtsamaks.  

Ma  tuletan  alati  rasedatele  naistele
meelde,  et  laps  on  siin  tema  jaoks
olemas,  kõigest hoolimata. 

Kingi  igale  naisele  mõte: “Su  laps
armastab sind rohkem kui sa suudad
ette  kujutada.”  Ma  olen  näinud,
kuidas  sünnitused  muutuvad  piinast
nauditavaks,  toppamisest  täielikult
edenevaks,  lihtsalt  naisele  meelde
tuletades,  et  tema  laps  armastab
teda,  et  laps  on  teadvel  ja  koos
temaga sünnitusprotsessis. 

Sünnituse  ajal  on  afirmatsioon  “Su
keha on turvaline” üks võimsamaid ja
efektiivsemaid  meeldetuletusi  iga
naise jaoks. 

“Iga  tuhu  viib  sind  lähemale  oma
lapse käte vahel hoidmisele, sa võid
lõdvestuda  ja  vastu  võtta  selle
imelise  elu  kingituse!” on  tõene
väide,  mis  teeb  lõdvestumise  ja
avanemise lihtsaks. 

Valik  öelda  tuhude  ajal  “JAH!”  või
“AITÄH!”  on  sünnitusenergia  kasuta-
miseks  arukas  viis,  mis  soodustab
avanemist ja lahti laskmist. 

Need on ainult mõned neist asjadest,
mida  ma olen  õppinud rasedusest  ja
sünnist.  On  suur  privileeg  töötada
inimolevusega  koosluues  keha  ja
meelt. Sa mõjutad tulevikku. 

© Binnie A. Dansby 2006

www.binnieadansby.com

          

Su laps armastab sind rohkem
kui sa suudad ette kujutada. 

     

* * * 
     

Iga tuhu viib sind lähemale oma lapse 
käte vahel hoidmisele, 

sa võid lõdvestuda ja vastu võtta 
selle imelise elu kingituse! 

http://www.binnieadansby.com/
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  RONJA SÜNNILUGU  
        

Oma  esimese  tütre  Ronja-Pauliine
sündi  ootasime  pikisilmi.  Olime
valmistunud kodussünnituseks,  mis  ei
ole just väga tavapärane Eestis. 

Sünnituse  juurde  olime  kutsunud
sünnitoetaja ja ämmaemanda. 

Esimesed  märgid  sünnitegevusest
algasid  varahommikul.  Läbi  une
tundsin,  kuidas  alaseljas  vaikselt
tuikas. See aisting tuli ja läks. Püüdsin
olla veel võimalikult kaua voodis, ega
ma just väga kindel ei olnud, kas need
on ikka õiged tuhud. 

Siiski  otsustasin helistada oma sünni-
toetajale ja ämmaemandale, et teada
anda, mis meiega toimub. 

Kuna tuhud olid veel suhteliselt eba-
regulaarsed, siis üritasin voodis olla ja
puhata.  Olin  rõõmus  ja  erutatud,
hingasin ja lõdvestusin. 

Kui  tuhud  intensiivsemaks  muutusid
hakkasin toas jalutama ja ringi käima,
sest voodis polnud enam väga mugav
olla, samal ajal hingates ja afirmeeri-
des. Oli mõnus ootusärevus. 

Afirmatsioonid,  mida  endale  ütlesin
olid: "Me teeme seda koos", "Mu keha
on turvaline" ja "Mu keha on piisav". 

Mida  intensiivsemaks  sünnitegevus
muutus,  seda  rohkem  toetasid  mind
hingamine ja silmside - nägemine, et
ma  olen  ümbritsetud  toetusega  ja
armastusega. 

Koos  sünnitoetajaga  jalutasime  toas
ringi.  Kui  tuhud  uuesti  algasid,  siis
toetusin tema peale, hingasin. 

Ajamõiste  oli  sel  hetkel  minetanud
tähenduse, olin lihtsalt osa protsessist
ja järgnesin energiale, mis mu kehas
liikus, laienes, tegi ruumi.  

Tundsin füüsiliselt väga selgelt, kuidas
tita  sünnikanalisse  liikus  ja  pressid
hakkasid. Võrreldes tuhudega, kogesin
presse  mitu  korda  intensiivsemalt,
keskendusin veel rohkem hingamisele
ja  lõdvestumisele,  hoides  kõrgemat
mõtet ühendatusest, koosloomisest ja
keha turvalisusest. 

Nüüd  tahtsin  vanni  minna,  sest
energia mu kehas oli väga intensiivne.
Vesi  oli  väga  mõnus,  lõdvestav  ja
toetas tohutult. Ka vees liikusin palju,
proovisin  erinevaid  asendeid  -  küll
põlvili, neljakäpukil, istudes. 

Tundsin kuidas tita liikus. Mäletan, et
kõik minu tajud olid väga erksad, oli
sügav kohalolek ka siis,  kui  energiad
olid väga intensiivsed. 

Mõttes  rääkisin  oma  lapsega,  et  me
teeme  seda  koos.  Kõik  meeled  olid
väga erksad, ma ei tahtnud, et keegi
räägiks minuga või puudutaks mind. 

Mäletan,  et  küsisin,  miks  ta  juba  ei
sünni? Tundus, et tuhud on nii pikalt
kestnud.  

Ämmaemand küsis, kas ma lapse pead
tunnen?  Kui  ma  tundsin  lapse  pead,
see  oli  juba  kergendus  -  teadsin,  et
kohe on ta sündimas. 

Kui  ämmaemand  tegi  ettepaneku
proovida kükkasendit, siis alguses olin
veidi kahtlev, kuna kartsin, et ei jaksa
ise  kükitada,  aga  toetudes  oma
mehele  ja  sünnitoetajale,  olin  hästi
hoitud. 

Nii kui  olin asendit muutnud tuli üks
väga  tugev  press  -  tundus,  et  kohe-
kohe pistab laps oma pea välja, kuid
ta otsustas veel endale aega võtta. 

Järgmise  tuhuga  oli  ta  valmis
sündima. See oli imeline, kui ta vees
silmad lahti tegi, uudistas ja puhkas,
enne  kui  uue  tuhuga  kogu  kehaga
ennast minu seest välja keeras. Võtsin
ta vastu oma kätele. 

Hoida oma last kätel ja panna ta oma
rinnale, ümbritsetuna inimestest, kes
toetavad sind ja usuvad sinusse; mitte
kiirustades,  vaid  andes  endale  ja
lapsele  aega  kohanemiseks  –  see  on
üks väestavamaid kogemusi mu elus. 

Tunne, et usaldad oma keha ja teed
koostööd  oma  lapsega,  on  lihtsalt
kirjeldamatult väestav ja nauditav. 

Maarja-Enid Pärna   
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* * *

Kuidas luua teadlikku rasedust ja pehmet ning väestavat sünnitust?
Kuidas võtta sündiv laps vastu nii, et ta kogeks armastust, 

toetust ja ühendatust?    
* * *

Documenting Delight.com

            

SÜNNI VÄGI - TEADLIKU RASEDUSE JA SÜNNITUSE KURSUS
                     

1  SÜND JA MÕTE ON LOOV 

2  EMADUS – MIDA SEE TÄHENDAB 

3  KEHA JA SÕNA 

4  MÜÜDID JA MÜSTIKA EOSTAMISE,

    RASEDUSE JA SÜNNITUSE KOHTA

5  SUHE JA ALGNE INTIIMSUS 

6  TOITUMINE JA EMOTSIONAALNE

    NING VAIMNE PUHASTUMINE 

7  KES ON AUTORITEET SINU ELUS? 

8  KÜLLUS 

9  ÜLEMINEK EMAKS OLEMISSE 

10 LÕPETATUS JA UUS ALGUS      

            

   10 teemat, 10 kohtumist 

10 nädala vältel 

Kursus  toetab  arusaamist  sellest,
kus  Sa  parajasti  oled,  mida  sa
mõtled  ja  kuidas  ennast  tunned.
Kohtutakse kord nädalas. 

Igal kokkusaamisel on oma  teema, 
mida süvitsi käsitletakse.  
      
Üks kohtumine kestab kuni 3 tundi 
ning koosneb paaris- või grupitööst, 
vestlusringist, rasedate joogast, 
meditatsioonist või protsessitööst 
ning hingamisseansist.  

         

Algallika  sünniettevalmistuse  sisuks
on  ema,  isa  ja  lapse  teadlik
ühendatus  –  koostöö  kogu  raseduse
ning sünnituse ajal. 
           

Sünnitus  on  protsess,  mida juhib 
sünnitav naine.
      

Pühendunud järjepidev ettevalmistus
annab  kogemuse  turvalisusest,  usal-
dusest, koostööst ja koosloomisest. 

  Lõdvestudes ja hingates õpid: 

- kuulama oma keha ja üsas kasvavat 
last 

- usaldama oma sisetunnet 

- teadvustama oma füüsilisi, 
emotsionaalseid ja vaimseid 
vajadusi 

- võtma vastu veel rohkem toetust 

- tulema toime intensiivsete 
sünnienergiatega 

- aeglustuma, võtma aega endale ja 
lapsele 

- tegema enda jaoks selgeid valikuid 
ja neid usaldama  

Info Sünni Väe kursuste kohta
Eestis  www.synnivagi.ee

http://synnivagi.ee/
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FILM  „MIKROSÜND“
                

20.  septembril  linastus  briti  filmitegijate  Toni  Harman'i  ja  Alex  Wakeford'i  uus  sõltumatu  dokumentaalfilm
"MikroSünd" ("Microbirth").  Filmis vaadeldakse inimese sündi mikrobioloogilisel  tasandil  -  läbi  mikroskoobisilma,
lähtudes värsketest teadustöödest. 

Samaaegselt üle maailma toimunud rohkem kui 700 esilinastuse ürituste hulgas toimus selle filmi esilinastus ka
Tartu AHHAA keskuse Lektooriumis. 

Filmiõhtu avas sotsiaalkaitseminister Helmen Kütt ja videotervitusega Binnie A. Dansby. 

Filmi vaatamise järel toimus vestlusring koos ämmaemand Siiri Põllumaa ning geneetika teadur Triinu Visnapuu (TÜ 
Molekulaar- ja Rakubioloogia Instituut) ja sünnitoetajate Lembe Alliku ja Inge Bachausiga (MTÜ Sünni Vägi).  

Esilinastusel osales ligi 140 inimest! 

Sünni Vägi naised, sotsiaalkaitseminister Helmen Kütt, Siiri Põllumaa ja Triinu Visnapuu

Oleme südamest tänulikud igaühele, kes meid oma kohaloluga austasid ning selle põneva ja uusi küsimusi loova
filmi  vaatamisel  seltsiks  olid!  Kohtume  peatselt  uuesti  ja  räägime  jälle  sünnist!  Sünd  on  ju  kõige  imelisem,
loomulikum ja salapärasem asi terves maailmas! 

Tõlkisime filmi eesti keelde, et see jõuaks kõikide huvilisteni. 

MTÜ Sünni Vägi omab litsentsi selle filmi avalike esituste korraldamiseks, küsige synnivagi@synnivagi.ee 

mailto:synnivagi@synnivagi.ee
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Siin rubriigis vastame meile saabunud küsimustele. 
Kui Sul on küsimus, siis saada see synnivagi@synnivagi.ee

       

     
KÜSIMUSED ja VASTUSED 

Mida tähendab sünni tervendamine?

Sünni tervendamine on protsess, mille käigus uuritakse oma elu piiravaid
mõtteid ja otsuseid küsimuste ja afirmatsioonide valguses, mis on loodud
Binnie A. Dansby poolt 25 aastase praktika käigus.

Afirmatsioonid on positiivsed väited, mis toovad esile meie alateadvusest uskumusi, otsuseid ja kõike,
mis pole "armastuse sarnane". Seal hulgas võivad protsessi käigus esile kerkida ka otsesed (valusad)
mälestused, millega meil lapsena ei olnud võimalik hakkama saada ega tegeleda.

Tervendamine  selles  protsessis  ehk  soovitud  muutus  sisemistes  hoiakutes  ja  mälestustes,  luuakse
energia abil. Algallika Protsess ja Hingamistöö kasutab selleks ühendatud hingamist.

Sünni tervendamine on seotud nende uskumuste ja otsuste vabastamisega, mida oleme teinud oma
sünnihetkel. Kogemus on näidanud, et tervenemise protsess hõlmab sageli teemasid, mis on seotud
kehaga, meie tunnete ja otsustega kehas olemise kohta (kehastumisega).

Tervenemiseks nimetatakse seisundit, kus tervendatav kogemus on intregreeritud, meie taju toimunust
on muutunud ja eluenergia vabaneb oleviku jaoks. 

Meil on võimalik liikuda värske ja avardunud kogemuseni sellest, mida tegelikult tähendab elada ja olla
kohal oma kehas. Läbi hingamise saame ühendust oma kõrgema minaga ning sellega, mida me tegelikult
tahame.  
            

Mina olen see, kes valib, kuidas kasutada oma energiat ja mida mõelda!
* * * 

 

                              

SÜNNI VÄGI SÕNUMITELE saad kirjutada synnivagi@synnivagi.ee
OOTAME küsimusi, artikleid ja kuulutusi! 

       

SÜNNI VÄGI SÕNUMID NR 1 loomises osalesid   
    
 Ly Rumma, Pille Allik, Marianne Metsanurm, Kadri Aua, Inge Bachaus, Maarja-Enid Pärna, Kersti Kõrgvee, Lembe Allik 

                

mailto:synnivagi@synnivagi.ee
mailto:synnivagi@synnivagi.ee
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SÜNNI VÄGI - TEADLIKU RASEDUSE JA SÜNNITUSE KURSUS

Tartu Loomemajanduskeskuses
            synnivagi.ee/synni-vagi-tartu               

"Lapse sünd on loomulik ja imeline ning samas on see seotud suure
vastutuse  ja  võib-olla  ka  hirmuga.  Sünnil  läbivad  naine  ja  laps
enneolematult tugevaid emotsioone ja füüsilisi aistinguid. Sünd on
inimese esimene ja võib öelda, et suurim muutus terves elus.  

See, kuidas me sünnime, mõjutab meid kogu elu vältel. Sünnitus-
kogemus mõjutab naise suhtumist iseendasse naise ja emana, mis
omakorda loob keskkonna lapse kasvamiseks."  

Inge Bachaus ja Kadri Aua

JÄRGMISED SÜNNI VÄGI KURSUSED TARTUS 
12. jaanuar - 16. märts 2015      

   23. märts  -  25. mai    2015        

     
   

RASEDATE TOETUSRING
Tartu Loomemajanduskeskuses
neljapäeviti kell 9.00 - 11.30

         
"Olles sünnitanud 3 last ja toetanud mitmete laste sünde, olen jõudnud
äratundmisele,  et  enamus  naisi  vajavad  sünnituseks  pisut  julgustust,
toetust  ja  ettevalmistust,  mis  aitab  neil  raseduse  ning  sünnitusega
rahuldust  pakkuvamalt  toime  tulla.  Sellest  lähtuvalt  on  sündinud
toetusring,  kus  kasutan  erinevate  praktikate  ja  isiklike  kogemuste
ühendamist,  et  pakkuda  naistele  sellist  toetust,  millest  on  sarnase
ettevalmistuse läbinud naised kõige enam kasu saanud." 

Inge Bachaus 

Anna enda osalemise soovist teada:  
tel. 5331 6263 või e-post ingevalgus@gmail.com
Osalustasu 12 €  

  
        

IMETAMISNÕUSTAMINE JA SÜNNITUSJÄRGNE TOETUS
Tallinnas ja Harjumaal    

              
"Olen avatud, emotsionaalne ja ühendatust loov nii hingamisterapeudina,
imetamisnõustajana  kui  sünnitusjärgse  toetuse  pakkujana.  Need  vald-
konnad  on  minu  jaoks  olulised,  sest  iga  sünd  muudab  naist,  meest,
perekonda, keskkonda jne ning kõige uuega kohanemiseks võivad emad,
isad, lapsed vajada toetust, teadmisi, ka praktilist abi kasvõi lõunasöögi
valmistamiseks.  
Kohtumine  võiks  aset  leida  nii  tavapärases  koduses  keskkonnas  kui
võimalik, sest olulisim on näha ja kuulda, mida ema või laps või keegi
teine selles perekonnas sellel  hetkel vajab. Tulen kohale ja vestleme.
Millist informatsiooni, toetust, tegevusi on praegu vaja? " 
                 

Triin Värnik

tel. 5647 9569 või e-post  triin.varnik@hotmail.com
Koduvisiidile võiks planeerida 2-3 tundi. 
Esimene tund on 20 €, iga järgnev tund 5 €

   
         Autoriõigus - MTÜ Sünni Vägi, 2015 ©

             
* Kui soovid teksti või selle osa kopeerida, levitada või muul viisil kasutada, küsi!  synnivagi@synnivagi.ee

mailto:synnivagi@synnivagi.ee
mailto:triin.varnik@hotmail.com
mailto:ingevalgus@gmail.com
http://synnivagi.ee/synni-vagi-tartu/

