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Jäta kevadväsimus koju, tule puhkama
Parim ravi kevadväsimuse vastu on mõ-
nus kosutav puhkus. Eesti inimene vajab 
pika talve järel vaheldust, et laadida oma 
akusid. Olgu lihtsalt üleväsimus ja stress 
või mõni tõsisem tervisehäda – puhkus 
Värskas aitab alati!

Värska kuurort erineb kõigist teistest selle 
poolest, et see on ehitatud otse mineraalvee 
allikate lähedusse. Mineraalvesi ühes koha-
liku ravimudaga annavad maailmas ainu-
laadse koosluse. Lisaks ravivannidele saab 
mineraalvett Värskas nautida nii mõnedes 
veekeskuse basseinides kui ka joogiks.

Meie puhkuse mõju on teaduslikult tõestatud. 
2012–2014 a. teostati Eesti  SPA-des uuring 
osteoartroosi haigetele. Analüüsiti  kuurort-
ravi toimet. Uuringus selgus, et kõige pare-
maid tulemusi  andis just Värska ravipakett.

Pakume sobivaid pakette nii noortele, laste-
ga peredele kui ka pensionipõlve nautijatele. 
Maikuus täitub Värska Sanatooriumil 35 te-
gutsemisaastat ning seetõttu on sünnipäeva-
kuul ka erihinnad:

• Päev Värska kuurordis
hinnaga al. 30 € (tavahind 42 €) inimene

• Aktiivne puhkus (5 päeva) 
hinnaga al. 190 € (tavahind 285 €) inimene

• Klassikaline ravipakett (7 päeva)
hinnaga al. 275 € (tavahind 330 €) inimene

Meeldiva puhkuse saad broneerida
e-posti info@spavarska.ee või
telefoni teel 799 3901

Eripakkumised kehtivad kuni 20.06.2015 
või kuni vabu kohti jätkub!

reklaam

Protsess on olulisem 
kui tulemus

Mall usub, et ilma treeningu-
ta ei toimu ühelgi alal mida-
gi suurt, samas loevad ka eel-
dused palju. “Näiteks kui sul 
on maratoni joostes kehali-
sed eeldused, suudad parema 
tulemuse saada,” usub Mall. 
“Sama on ka joonistamisega. 
Olen joonistaja ini-
mene ja kõik mu 
asjad tulevad-
ki selle baa-
silt. Kui ideed 
tekivad, joo-
nistan need 
enne valmis 
ja hiljem teos-
tan mis iganes 
tehnikas.” 

Mall usub, et 
joonistamiseks peab 
olema tahe ja motivat-
sioon, need panevad tegutse-
ma. “Kunst ei saa olla igapäe-
vane sundus nagu külma vee-
ga karastamine. Joonistamise 
vastu peab eriline huvi olema. 

Ei tasu jon-
nida, et ma 

ei oska joo-
nistada, sest see 

ongi pikaajaline 
protsess, mille iga etap-

pi võiks võtta mõnuga. Kui 
kohe välja ei tule, teed rahu-
likult edasi, sest see huvitab 
sind. Joonistaja puhul loeb 
iseloom, pead õppima olema 

vaikselt iseendaga. Inimesed, 
kes on hüperaktiivsed ja väl-
japoole ekspressiivsed, ei saa 
tavaliselt kergesti joonista-
ma õppida, sest nad ei suu-
da iseenda seltskonda piisa-
valt kaua taluda. Joonistami-
ne nõuab süvenemist. Kui viis 
tundi ühe koha peal nokitsed, 
kaob aeg ühe hetkega.” 

Mallu sõnul on joonistami-

ne zen-tegevus, nagu medi-
tatsioon. “Kui on idee, hakkad 
tegutsema ja edasi tuleb kõik 
intuitiivselt, süvened igasse 
väiksemasse detaili. See on 
täielik nauding ja sisekaemus. 
Ega inimesed asjata kasuta 
joonistamist ja üldse kunsti-
tegemist teraapiana. Peaasi 
et selle nõksu kätte saaks, et 
oled rahulik, ning halb ener-
gia läheb välja ja hea tuleb 
asemele.”

Kunstnik toob parallee-
le joogaga, millega naine on 
neli aastat tegelenud. “Joogas 
on sama asi, et hingad hal-
va välja ja tõmbad hea sis-
se. Mitte ükski paha asi ei 
hakka sulle külge, kui oled 
seestpoolt tugev, maailmas 
pole siis ühtegi asja, mis sind 
kohalt raputaks. Kui inime-
se sisemine konstruktsioon 
on hõre, pudeneb lõpuks kõik 
koost.” Tulemustele orientee-
ritud inimesed Mallu sõnul 
hästi kunsti ei sobi, sest kunst 
on protsess. “Tulemus, mille-
ga sa rahul oled, tuleb võib-
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