See on müüt. Seda ei ole mitte keegi
suutnud teaduslikult tõestada. Kui
keegi räägib hinge massist, on see
udujutt.
Kas teaduspõhine ravi on õige ja
loodusravi vale valik?
Ega arstiteadus ka kõike tea ega oska.
Alternatiivravi konks peitub aga inimese enda usus sellesse. Kui inimene on saanud nii teaduspõhist kui ka
alternatiivravi, kipub ta sageli pärast
tervenemist rääkima dramaatilisi
lugusid just loodusravi poole pealt,
unustades, mis ta tegelikult terveks
tegi. Vahel on nii, et ametlikku diagnoosi ei olegi, aga räägitakse loodusravi abil tervenemisest millestki, mis
ise endal usuti viga olevat. Nagu teame folkloristikast, siis lood ajas lihtsustuvad ja muutuvad aina värvilisemaks.
Mida arvad aluselise toitumise ja keha
pH-taseme reguleerimise teemast?
PH tasakaal kehas on äärmiselt oluline. Normaalne organism saab oma
pH tasakaalu ja temperatuuri hoid-

misega väga hästi hakkama. Väljastpoolt pole seda vaja mingi pulbri,
salvi või kristalliga mõjutada. Kui see
aga tõesti akuutselt paigast ära läheb,
oled nagunii juba haiglas tilgutite all.
Kas kätega saab ravida ja valu ära
võtta?
Igasugune sõbralik puudutus ja sõna
vähendavad stressi ja see on tervisele kasulik. Kui keegi väidab, et ta sai
kellegi käte puudutusest tõsisest haigusest terveks, oleks see loomulikult
väga tore, aga me ei saa teaduslikult
kindlad olla, et just see puudutus
ravis, kui meil puuduvad andmed,
diagnoos, analüüsid, tõestus. Tore on
ikka, kui keegi nii lihtsal moel oma
murest üle saab. Vahel on aga nii, et
inimene ise arvab endal olevat viimase staadiumi vähk, talle tehakse
ilma diagnoosita posija juures hookus-pookus ja inimene usub, et tal
enam seda pole. Selline tervenemine
pole tõestatav.
Mida arvad dieetidest ja detoksist ehk
mürkainete väljutamisest?

Igasugu alternatiivsed ja radikaalsed
dieedid ja maksapuhastused võivad
olla väga ohtlikud. Võivad tekkida
suured probleemid, näiteks neerud
ütlevad üles, on vaja maksasiirdamist
vms. Tahetakse ju endale head, aga
tulemus võib olla vastupidine. See on
mõnus nõiaring, millest ainult “imerohu” müüjad kasu lõikavad. Inimene pannakse aastatepikkusesse lõksu. Inimkond ju ei õpi ja laseb end
kergesti lollitada. Kui imedieedid
ei toimi, süüdistab inimene ennast
ja tema enesehinnang langeb veelgi. Siis proovitakse järjekordset uut
dieeti. Sellises rattas ollakse aastate
kaupa ja kulutatakse tohutult raha,
proovides imerohtude abil end paremaks muuta, põlvkonnast põlvkonda. Tegelikult on tervislik eluviis lihtne: tervislik toit, liikumine ja uni.
Miks armastad Kuud pildistada?
Kuu on ühelt poolt tavaline ja peaaegu igapäevane, samas aga muutlik
ja iga kord täiesti isesugune. Neid eri
nüansse on meeldiv avastada ja jäädvustada. 
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