
IGAL NAISEL ON SOOV OLLA MÄRGATUD JA ARMASTATUD. KUID KAS TEADSID, ET 
SUURT ROLLI SELLES MÄNGIVAD KA SINU RINNAD? KUI TUNNED, ET ARMASTUS JA 
ENESEGA RAHULOLU SINUST KAAREGA MÖÖDA KÄIVAD, ON SEE HÄIREKELL, MIS 
NÄITAB, ET PILK TULEKS HEITA VEIDI ALLA POOLE – EGA RINNAD OLE TÄHELEPANUTA 

JÄÄNUD? KUIDAS OMA ARMASTUSE ALLIKAS TAAS ELULE ÄRATADA?

Rinnad – 
naise armastuse 

keskus
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R
indu on läbi aegade ja 
eri kultuurides koos üsa-
ga peetud pühaks elu 
aluse sümboliteks. Kui 

üsa loob elu, siis rinnad hoiavad 
ja toidavad. Ja seda nii otseses kui 
kaudses tähenduses. Samuti teab 
ajalugu rääkida, et need on ala-
ti äratanud ahvatlust ja imetlust 
ning pakkunud ilu ja naudingut 
nii nais- kui meessoo hulgas. Kõi-
gil inimolenditel on rinnad, naistel 
ja meestel küll veidi erinevad, kuid 
siiski on meist kõigil need olemas. 
Miks rinnad just naiste elu nii palju 
mõjutavad? Miks väärivad rinnad, 
mida kipume iseenesestmõiste-
tavaks pidama, eriti armastavat ja 
asutavat kohtlemist?

Laastav võrdlus
Nii nagu meist igaühel erinev 
nägu, on meil ka unikaalsed rin-
nad. On normaalne, et need või-
vad olla väga erineva kuju, suuru-
se ja värvusega. Enamikel naistel 
ei ole rinnad sümmeetrilised ehk 
isegi ühel naisel võib-olla kaks 
täiesti erinevat rinda. Nii nagu 
väliselt, erineb ka naiste rindade 
tundlikkus, erutus ja naudingut 
pakkuvad piirkonnad. Rindade 
arengki varieerub naiseti ja rin-
nad on pidevas muutuses, olles 
mõjutatud elustiilist, pärilikkusest, 
toitumisest, igakuisest tsüklist, ke-
hakaalu muutustest, rasedusest, 

imetamisest, ealistest iseärasus-
test ja paljudest teistest faktori-
test.

Kõik, mis on loomulik, on ilus 
ja täiuslik. Kahjuks kipume end 
teistega võrdlema ning endale 
hinnanguid andma – küll on meie 
rinnad väiksemad, siis suuremad, 
küll pringimad, või lihavamad, küll 
vaatavad vasakule, küll põrandale. 
Negatiivne, halvustav ja end alan-
dav suhtumine on aga enesehä-
vituslik ja soodus pinnas tõsistele 
terviseprobleemidele, eriti rinna- 
ja vaagnapiirkonna haiguste tek-
kele ning rinna arengupeetusele.

Armastuse keskus
Rinnad on naise armastuse kes-
kus, kus valitsevad rahulolu, ar-
mastus, kaastunne ning hool 
enda ja lähedaste eest. Rinnad on 
suureks abiks saamaks ühendust 
enda olemuse, sensuaalsusega. 
Seega, naiseks ja endaks olemist 
mõjutabki suurel määral meie 
suhe rindadega. Ütlust „Näita, 
kes on su sõbrad ja ma ütlen, kes 
oled sa ise,“ saab edukalt tuua siia 
konteksti – näita, kuidas sa suhtud 
oma rindadesse ja ma ütlen, mil-
line on sinu suhtumine endasse, 
lähedastesse ja kogu ellu. Kui riku-
me suhte oma rindadega, unusta-
me end armastada, kaotame end 
ja elu.

Kust armastus tuleb?
Tõesti, tähtis on end austada ja 
armastada, kuid miks on seda 
teinekord nii raske teha? See ei 
saa kunagi tulla väljast, kuigi tu-
leb tõdeda, et meie minapilti 
vormib tihti ka väline. Ja milliseks 
saabki see minapilt kujuneda, kui 
varasest east alates kumab meile 
meediast vastu fototöödeldud 
pilte moe- ja pornotööstuse loo-
dud ideaalnaisest, šabloonist, mil-
lesse enamik meist ei mahu. Kui 
nüüd sügavamalt järele mõelda, 
on ilmatuma hästi, et ei mahu, 
sest naise trumbiks on tema ai-
nulaadsus. Milline võrratu kin-
gitus on erineda, olla unikaalne! 
See on see miski, mis ahvatleb. 
Ka vastassugupool ei jaksa pikalt 
elada moonutatud tegelikkuse 
tingimustes, teda paelub naise 
ehedus.

Kuid selle asemel, et peegli ees 
seistes endale naeratada ja mõni 
tunnustav sõna lausuda, ootame 
me heakskiitu partnerilt, emalt, 
sõbrannadelt, õelt. Mõtle korraks, 
mida sa endast kui naisest arvad? 
Kas miski piirab sul ütlemast ene-
sele „jah“? Kas sul on raske aktsep-
teerida oma rindu? Väline stiimul 
võib küll me tuju korraks tõsta, 
kuid kui taas vaid enesega silmitsi 
olla, kipume endale hoopis teist 
lugu jutustama. Teine näeb ilu või 
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jagab kriitikat läbi enda filtrite ega 
oska näha meid sellisena nagu 
me oleme – nad näevad meid 
sellisena nagu nemad on. Meis, 
naistes, on tohutu pagas väge ja 
ilu. Kui me ise end ei märka ega 
usu oma võlusse, ei kiirga me 
seda ka välja.

Selleks, et armastust ja rahulolu 
endasse tuua, on ülioluline tunda 
end oma kehas naisena mugavalt 
ja hästi, olla heas kontaktis kogu 
oma kehaga, kuid eriti rindadega, 
naise armastuse keskusega, mis 
avaneb vaid siis, kui me austame 
ennast ega lase end mõjutada 
teiste arvamusest ja kommetaari-
dest. Suhe rindadega iseloomus-
tab suhet oma naiselikkusega. 
Rindadega armastavas suhtes 
olles on meil lihtsam südant ava-
tuna hoida, olla tundlikum, ker-
gusega läbi elu laveerida ja olla 
atraktiivne ka teistele. Kui me ei 
ole võimelised looma sidet en-
daga südame tasandil, ümbritse-
vad meid ebaterved suhted oma 
keha, lähedaste ja partneritega 
ning see võib halvendada me ter-
viseseisundit.

Rindadele tähelepanu pöörami-
ne ja nendega hästi läbi saamine 
aitab muuta suhtumist endasse,  
tuua värskust kehasse ning olla 
avatud ja orgastiline. Kuna naise 
peakanal, rinnad, aju ja suguelun-
did, on omavahel tihedas ühendu-
ses, on rindadele parimaks tähele-
panuks regulaarne massaaž, mis 
ennetab nii tsüste, rinna- kui ema-
kakaelavähki, aitab leevendada ja 
vabaneda traumadest ja stressist 
ning omab tohutul hulgal muid 
häid omadusi. Armastades rindu 
tõstame endas armastust, hooli-
vust, kaastunnet, naiselikkust ning 
suudame seda jagada.

Massaaži hellitava puudutusega 
rindade uinunud olekust äratami-

   
 RINNAD      
SOOVIVAD, 
ET
• Toitud piisavalt ja 

mitmekesiselt;

•  Liigud, oled aktiivne; 

•  Naeratad;

•  Puhkad ja lõdvestud!

• Pöörad tähelepanu nii 
vaimsele kui füüsilisele 
hügieenile. Ole hoolas, 
mida tarbid!

• Leiad just sulle sobivad 
igapäevased rindade 
naudingut kasvatavad 
praktikad;

•  Kuulad sensuaalset 
muusikat;

• Lubad endale 
naudinguid;

•  Õpid tundma oma keha;

•  Vaatad üle oma elustiili;

•  Oled praktikates 
järjekindel ja 
loominguline;

•  Hoidud iluoperatsiooni-
dega endale liiga 
tegemast, et mitte 
kaotada isikupära ja 
vähendada tundlikkust;

• Loobud hinnangutest;

•  Loobud suitsetamisest, 
alkoholist, liigsest kohvi 
joomisest.

sega toome endasse enesekind-
lust, sensuaalsust ja sügavamat 
intiimsust ning muutume ihal-
dusväärseks just sellisena nagu 
oleme, ilma millegi liigse poole 
pürgimata, tõestamata, muutma-
ta. Sest täiuslikkust ei saa paran-
dada.

Rindadega hästi läbisaamine 
ei olegi nii kontrollimatu kui 
võiks arvata. Piisab paarist 
lihtsast võttest, et end juba 
paremini tunda:

Imetle end peegli ees. Õpi oma 
keha ja rindu tundma – vaatle ja 
taju, mis meeldib, mis erutab. Kat-
su tekstuure ja uuri, millist puudu-
tust rinnad armastavad, kus nad 
on tundlikud, kus vähem. Esmalt 
võib enda puudutamine võõras 
tunduda, kuid armastav hoiak ja 
tähelepanuga kohalolek toetavad 
sind. Kui kipud andma hinnan-
guid, tunned häbi ja negatiivseid 
emotsioone, siis lase sügavalt 
välja hingates need vabaks. Sisse 
hingates saada rindadesse armas-
tust ja imetlust! Kinnita endale 
kõval häälel peegli ees seistes, et 
oled võrratu; näita endale, et oled 
võrratu; luba endal olla võrratu; 
puuduta seda võrratut keha ja 
hinge selles kehas.

Vii mõttes tähelepanu rinda-
dele. „Kuulata,“ kuidas nad end 
tunnevad. Kas neil on mugav, on 
neid vaja kohendada, kuskilt ei 
pitsita ega ole valus? Saada mõt-
tes endale ja rindadele armastust 
ja imetlust. Nii võid tähelepanu 
juhtida igal vabal hetkel ja mit-
meid (kümneid) kordi päeva jook-
sul.

Räägi. Justnimelt, räägi rindadest 
kas partneri või sõbrannadega. 
Nii saad tuge kahtluste korral, va-
hetada kogemusi ja rõõmustada 
teineteise üle.
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Märka pisiasju. Jälgi ennast 
nädala, parem isegi kuu vältel ja 
tee märkmeid. Kas tunned end 
sensuaalse, armastava, erootilise, 
mängulise ja flirtivana või hoopis 
väsinud, tuima, tujutuna? Või ei 
tunne midagi endale mõeldes? 
Kuidas tunned end naiste ja  kui-
das meestega suheldes? Tee kok-
kuvõte ning järeldused.

Tähelepanu, valmis olla, 
läks!
Valmista ennast ja ruumi ette 
mõnusaks olemiseks. Veendu, et 
ruum oleks turvaline ning piisa-
valt soe. Läida küünal. Kui eeltöö 
on tehtud, võta sisse mõnus is-
tumis- või lamamisasend ning 
hinga rahulikult ja sügavalt. Lõd-
vesta kogu oma keha varvastest 

pealaeni. Lõdvestumisel pööra 
kindlasti suuremat tähelepanu 
kogu vaagna piirkonnale, näole, 
eriti suule, lõuale ja keelele ning 
kätele. Lõdvesta ka hääl, et see 
saaks vabalt voolata. Tunneta, kas 
sul on mugav ning meel naudin-
guks valmis ja rahulik. Too kätesse 
soojust ja energiat peopesi oma-
vahel kokku hõõrudes. Naerata ja 
aseta käed õrnalt rindadele nii, et 
nibu jääks peopesa keskele. Ära 
muretse, kui enda puudutami-
ne esialgu võõras tundub. Taju 
rindadega käte hoolivat ja soo-
ja puudutust. Kui oled loonud 
mõnusa ühenduse oma käte ja 
rindade vahel, hakka käsi liiguta-
ma instinktiivselt nii nagu rinnad 
seda soovivad. Kuula oma keha, 
kuula rindasid. Vali just selline lii-
gutus, mida su rinnad soovivad, 
olgu see silitus, mudimine või 
midagi kolmandat. Vali ka selline 
puudutuse tugevus ja kiirus, mis 
neile just hetkel sobib. Ole män-
guline ja loov. Võib olla soovivad 
tähelepanu just nibud? Ennast 
armastavalt puudutades ei saa sa 
kunagi eksida või midagi valesti 
teha. Sa tead, mis on sulle hea 
ja mis pakub naudingut. Silita 
õrnalt, mudi jõulisemalt, koputa 
sõrmeotstega või kraabi hellalt 
küüntega. Kasuta kogu peopesa 
või ainult sõrmi. Masseeri kind-
lasti ka rinnakut ja kaenlaaluseid. 
Rinnad, eriti nibu piirkond võib 
osutuda väga tundlikuks. Siinko-
hal on hea varieerida puudutuse 
tugevust. Kui tunned rindades 
tuimust, ka see on tunne ja jätka 
kindlasti masseerimist. Regulaar-
se massaažiga see muutub. Kui 
mõni punkt rinnas on valulik, ole 
seal hellem, tähelepanelikum ja 
jälgi, kuidas massaaž mõjub. Kui 
tunned, et liigutus on muutunud 
vahepeal mehhaaniliseks, peatu 
hetkeks ning alusta uuesti. Jätka 
rindadele naudingu pakkumist 
ja enese avastamist järgmised 

15 minutit. Võid jõuda orgasmi-
ni, kuid ei pruugi. Hästi, too käed 
rindadele puhkama. Tunneta 
loodud sensatsiooni oma rinda-
des. Praegu proovisid massaaži, 
kasutades oma naiselikku intuit-
siooni. Rindadele tervendava 
puudutuse pakkumiseks on aga 
väga mitmeid praktikaid, mil-
les kasutada hingamist, häält, 
liikumist, endasse sügavama 
armastuse toomist, puudutuse 
peenhäälestamist, polaarsuste 
ühendamist, emakakaela ja rin-
dade ühendamist ning mitmeid 
teisi. 

Massaažiga loodud positiivsus 
toetab meid igas eluvaldkonnas 
– nii tööalaselt kui suhetes lä-
hedastega, kui oled atraktiivsem 
igakülgsele küllusele. Seda kõi-
ke oleme võimelised ise endale 
oma tervendavat käte ja positiiv-
se suhtumisega pakkuma. Oskus 
ennast armastada ja erutada viib 
sügavama armastuse ja erutuse-
ni ka suhte partneriga. Rinnad 
võivad saada teie suhtes hoopis 
uue tähenduse.

Naistel on ülioluline olla positiiv-
ses suhtes ja kontaktis oma ke-
haga, kuid eriti rindadega, oma 
südamekeskusega. Selleni jõua-
me vaid juhul, kui ütleme lahti 
senistest käitumismustritest, mis 
meid enam ei teeni, negatiivse-
test uskumustest enda ja naiseks 
olemise kohta, ootustest ja enda-
le seatud nõudmistest.

Jah, selle nimel tuleb tegutseda ja 
rinnamassaaž on üks võimsamaid 
samme, mida enese aktsepteeri-
mise ja armastamise teel ette võt-
ta. Kuigi ükski tulemus ei tervita 
meid üleöö, saadab iga alustatud 
muudatust sinu elus edu. Mida 
rohkem ja regulaarsemalt ette 
võtad, seda kiiremini kaugemale 
jõuad. 

Negatiivne, 
halvustav 
ja end 
alandav 
suhtumine 
on enese-
hävituslik 
ja soodus 
pinnas 
tõsistele 
tervise- 
probleemi-
dele.
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