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N|teine plaan

tame seda imeks. Võtame näiteks 
lotovõidu. See inimene, kes võidu 
saab, peab seda imeks, aga tõenäo-
sus on, et keegi selle võidu ju nagu-
nii kusagil saab. Kas see on objektiiv-
selt ime? Võib ju öelda, et on “jumala 
poolt nii määratud”, aga see ei muuda 
asja. Me oleme väga enesekesksed, 
asetame alati inimese kõige juhtuva 
keskmesse. Oleme pidanud jumala 
loomingu ülimaks saavutuseks ini-
mest. Kui evolutsiooniteooria levima 
hakkas, siis arvati, et see on tore küll, 
aga kõige keskmes on ikkagi inime-
ne. See on enesekesksuse jätk ja iga-
sugu umbluu-teooriate alus.

Kas umbluu-teooriad on ohtlikud?
Paljud sellised teooriad on valda-
valt ohutud. Näiteks korallivett võib 
juua küll, see pole kahjulik. Aga oht 
peitub selles, kui inimesel on min-
gi tõsine tervisehäda ja ta läheb näi-
teks korallivee-terapeudi juurde ja 
see ütleb talle, et kõigi tema häda-
de vastu aitab ainult korallivesi, et 
joo seda kuus kuud ja saad terveks. 
Samal ajal ei ole inimene korralikult 
diagnoositud ja tegelikult peaks kii-
resti korralikku ravi alustama, selle 
edasilükkamine kuus kuud on ohtlik. 
Arstid vahel näevad, kuidas patsient 
kaob ära ja siis tuleb mingi aja pärast 
tagasi palju hullemas seisus. Kui arst 
küsib, kuhu patsient vahepeal kadus, 
selgub, et käis selle ja teise posija juu-
res ja proovis erinevaid loodusravi 
meetodeid, aga miski ei aidanud. Aeg 
ja haigus on aga vahepeal omasoodu 
edasi kulgenud. 

Mis on energia?
Energia füüsikaline defi nitsioon on 
keha võime teha tööd. Energia ja töö 
on lähedased asjad ehk siis energial 
ja tööl on sama ühik. Kui kehal on 
olemas energia, võib ta teha tööd. 
Töö tegemine on oleku muutumi-
ne. Näiteks mingisuguse 
massi liigutamine ühest 
punktist teise. Energia 
muundub ühest lii-
gist teise või kandub 
ühelt kehalt teisele. 
Energia ei teki ega 
kao, see on jääv suu-
rus. Ka bioenergee-
tika on täiesti amet-
lik teadusharu. Põhi-
line energiaallikas siin 
Maa peal on meile Päike. 
Fotosünteesi ja muude protsesside 
abil muundub see teisteks energialii-
kideks. Inimese energia üks põhialli-

kas on glükoos, mida keha saab 
toiduga.

Miks mõned näevad 
aurasid?
Ma ei kahtle, et inime-
sed midagi näevad, aga 
jääb küsimus, mida nad 
näevad. See võib kuulu-

da sünesteesia valdkon-
da. Mõni ju näeb muusikat 

ja mõni kuuleb maitseid. See 
tekib nii, et muusikat kuulates 

tekivad elavad kujutluspildid ajus, 
visuaalne taju või maitsetaju. Need 
on meie ajukeemia ja meeled töös.

Inimene on juba iidsetest aegadest 
uskunud, et elusorganismidel on 
peale muu veel eriline fl uidum või 
värk, mis eristab elutut asja elu-
sast. Seda nimetatakse eluhingu-
seks – elan vital, life force, chi. Eri 
kultuurides nimetatakse seda erine-
valt. Tänapäeval nimetatakse seda 
ka energiaks. Surres lahkuvat see 
kehast.

Kas hing kaalub 28 grammi? Just 
nii palju jäävat keha kergemaks 
suremise hetkel, mil hing kehast 
lahkub, nagu väidavad samanimeline 
fi lm ja mitmed kirjutised.

Kui keegi 
räägib hinge 

massist, on see 
udujutt.

Füüsikaõpetaja Martin 
oskab eksitavaid trikke 

läbi näha ja lahti seletada. 
Pildil demonstreerib ta 

“võlukepikesega”  
staatilise elektri toimimist.
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