LOOBU SUITSETAMISEST
KODEERIMISE ABIL
Mida tähendab kodeerimine?
Kodeerimine on sõltuvusahela katkestamine
ajus ühe seansiga.
Kuidas see võimalik on?
Neuroteadlased ehk aju-uurijad on tõestanud,
et meie aju on plastiline. Ehk et aju on võimeline
igal ajal tegema momentaanselt uusi ümberlülitusi ning moodustama uusi neuronühendusi
ehk mõtte- ja käitumismustreid. Ja on ka teada,
et iga uue mõttemustri moodustamisel vana
muster kaob, kui seda enam ei kasutata.
Ehk kui sinu vana muster oli iga kord peale
ärkamist, peale sööki või peale tööd suitsu teha,
siis peale kodeerimist sa enam suitsu ei tee.
Kui kaua selline kodeerimine aega võtab?
Sõltuvusest on võimalik vabaneda kodeerimise
abil 2 tunni jooksul. Selleks ei pea arutlema
pikkadel teraapiaseanssidel või -koosolekutel
sõltuvust tekitanud põhjuste üle ega neid
analüüsima. Algpõhjus võib olla juba ammu
kadunud, aga sõltuvus on jäänud alles ja nõuab
pidevalt suuremaid koguseid. Siin jutuajamine
ei aita.
Mis on sõltuvus?
Sõltuvus on liiale läinud harjumus, kui inimene
ei suuda enam ilma sõltuvusaineta elada.
Mis on sõltuvusaine?
Sõltuvusaine on psühhoaktiivsete omadustega aine, mida kasutatakse mõnutunde
tekitamiseks.
Millised on sõltuvusained?
Nikotiin, alkohol, narkootikumid, rahustid,
uinutid, lahustid jne ning kõik suhkrut või
rasva sisaldavad toidud nagu šokolaad,
kommid, limonaad, krõpsud jne.
Miks ja kuidas sõltuvusaine tekitab mõnutunde?
Kõik sõltuvust tekitavad ained vallandavad
ajus sellised hormoonid nagu dopamiin ja
serotoniin.
Mida dopamiin teeb?
Dopamiin on õnne ja preemia hormoon ehk
jess-hormoon – ma tegin ära, ma sain hakkama,
mul on hea tunne ning ma tahan seda asja veel
teha. Dopamiin tekitab kehalise ergutuse.
Dopamiin annab teiste hormoonidega võrreldes kõige parema enesetunde. Dopamiin
vallandub igapäevaelus siis, kui inimene on
mingi hea asjaga hakkama saanud. Näiteks kui
inimene võidab spordivõistlustel mingi auhinnalise koha, saab heade tulemuste eest ametikõrgendust või rahalist preemiat, kogub raha ja
ostab auto või maja, sünnitab lapse, ületab oma
hirmusid jne.
Dopamiin annab lisaenergiat ja jõudu
halvast tundest ehk stressist või depressioonist
lahti saamiseks ja muudeks tegevusteks.
Kui dopamiini tase ajus on madal, siis on
inimene kurb ja jõuetu. Sellise inimese kohta
öeldakse, et ta on laisk. Ta mõtleb ainult negatiivseid mõtteid, sest tema jaoks ongi kõik väga
halvasti.
Aga kui dopamiini tase on normaalne või
veidi kõrgenenud, siis inimene on motiveeritud, energiline, aktiivne ja lõbus. Ja tal ei teki
negatiivsed mõtteid, sest kõik ongi tema jaoks
korras ja ilus. Ja kuna need tegevused tekitavad
nii hea tunde, siis inimene tahab sama asja teha
veel ja veel.
Mida teeb serotoniin?
Serotoniin annab lõõgastuse ja rahulolu tunde:
ma tegin midagi kasulikku ja head ära, mul on
nüüd hea ja rahulik tunne.

Nikotiin tekitab ajutiselt täpselt samasuguse
lõõgastuse tunde.
Ehk et dopamiin ja serotoniin annavad mõlemad nii hea tunde, et inimene ihaldab pidevalt
samasugust head tunnet uuesti saada. Kes ei
tahaks? Ja siin ongi konks.
Milles on konks?
Konks on selles, et peale reaalsete tegevuste
vallandavad dopamiini ja serotoniini veel ka
mõnuained nagu nikotiin, alkohol, narkootikumid, söömine jne. Aga mõnuained tekitavad
sama hea tunde palju kiiremini kui pikk ja vaeva
nõudev reaalne füüsiline või mõtteline tegevus.
Mis selles siis halba on, et mõnuained tekitavad kiiresti hea tunde?
Halb on see, et mõnuainete tarvitamine tekitab
sõltuvust. Alguses piisab hea tunde tekitamiseks väikesest kogusest mõnuainest ehk ainult
ühest suitsust. Aga hiljem ei suuda aju enam
väikeste kogustega samasugust head tunnet
ehk kaifi tekitada ja inimene vajab sama tunde
tekitamiseks järjest suuremaid koguseid.
Miks ei suuda aju enam hiljem väikeste kogustega kaifi tekitada?
Aju harjub väikeste kogustega ära ehk tekib
tolerantsus selle aine vastu, mida inimene kasutab hea tunde tekitamiseks. Ja inimene hakkab
tarbima järjest suuremaid ja suuremaid koguseid. Ja siis muutubki mõnuaine sõltuvusaineks
ning inimene ise muutub mõnuainest sõltuvaks. Ehk et mingist momendist alates hakkab
sõltuvusaine inimese elu juhtima ja häirima.
Kuidas?
Sõltuvusainete ärajäämanähud on nii suured ja
vastikud, et inimene teeb pigem ühe või kaks
suitsu, et ärajäämanähtudest lahti saada. Vahel
võib paha tunne isegi nii suur olla, et tehakse
uuesti vanu konisid või minnakse öösel bensiinijaamast suitsu ostma, sest ei kannata enam
hommikuni oodata, mil poed lahti tehakse.
Mis suitsetamises halba on?
Nikotiin on potentne närvimürk, mida lisatakse
putukamürkidele, et putukatel ei tekiks enam
järglasi. Seetõttu on suitsetajatel alanenud
suguline aktiivsus ja võimetus võrreldes mittesuitsetajatega.
Nikotiin ummistab kopsu alveoole ehk
pisikesi aktiivseid veresooni, mille kaudu kops
omastab õhust hapnikku. Seetõttu on suitsetajate kopsud mustad ja neil on raskem hingata ning vähem jõudu. Ummistused tekitavad
köhatusi ja röga, millega keha kaitsesüsteem
püüab nikotiini tõrvast lahti saada.
Nikotiin lagundab immuunsüsteemi ja
tekitab vähki. Umbes 50% suitsetajatel tekib
kas igemete, keele, lõualuu, neelu, kõri,
bronhide või kopsuvähk. 75% kopsuvähki
surnud inimestest olid suitsetajad.
Isegi see Marlboro reklaamimees, kes suitsu
reklaamis, suri ise kopsuvähki.
Nikotiin tekitab ummistusi ka veresoontes.
Kui veresooned ummistuvad südamepiirkonnas, siis see tekitab pärgarterite ummistusi ja
füüsilist jõuetust kuni infarktini.
Kui ummistused tekivad käe- või jalgade
veresoontes, siis algul hakkavad käed või
jalad külmetama, mis viib hiljem gangreenini ja
varvaste amputeerimiseni.
Kui veresoonte ummistumine toimub silma
kapillaarides, siis ähmastub nägemine ja
inimene võib pimedaks jääda.
Mis siis aitab?
Hüpnoos ja kodeerimine aitavad kõige paremini sõltuvustest vabaneda.

Kuidas see kodeerimine ikkagi tegelikult
töötab?
Inimene viiakse kergelt meditatiivsesse seisundisse. See seisund võimaldab ligipääsu
alateadvusele. Kui alateadvus on avatud, siis on
võimalik inimese mõtlemist ja käitumist muuta
väga lihtsalt ja kiiresti paremuse suunas. Ehk et
seansi ajal tekib inimese ajus uus mõtlemis- ja
käitumismuster. Ning ta ei tarvita peale seanssi
enam sõltuvusaineid ega tegele sõltuvuskäitumisega.
Kas kodeerimine on ohtlik?
Absoluutselt mitte. Kodeerimine toimub meditatiivses seisundis. Meditatiivne seisund on selline une-eelne lõdvestunud seisund, mida kõik
inimesed kogevad nagunii vähemalt kaks korda
päevas. Me oleme samasuguses seisundis
enne magamajäämist ja peale ärkamist. Ehk et
meie mõte liigub meditatiivses seisundis aeglasemalt kui ärkveloleku ajal ja meile jääb kõik
paremini meelde, sest me ei tegutse samal ajal.
Nii et seisund ei ole mitte kuidagi ohtlik. Ja
ka mõtete muutmine positiivses suunas ei ole
samuti ohtlik. Vastupidi, uus mõtlemis- ja käitumisviis on väga kasulik.

Õnneklubi MTÜ
Keskuse 1, Märja, Tartu
Margus Pariots
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Kas teisele inimesele saab alkoholi- või
suitsetamise vastast koodi peale panna
ilma tema teadmata?
Kahjuks ei saa. Seda on väga palju meilt küsitud,
aga kahjuks pole see võimalik. Inimene peab ise
tahtma sõltuvusest loobuda ja ise kohale tulema.
Kas inimene jääb seansi ajal magama või
on ärkvel?
Inimene on magamise ja ärkveloleku seisundi
vahel. Ta veel ei maga ega ole ka enam päris
ärkvel.
Sisendamine ja uue käitumismustri loomine saab toimuda ainult kuulmise teel. Sest kui
inimene ei kuule, siis ei saa temaga kontakti ja
mitte midagi tema ajus ei muutu.
Vahel inimesed ütlevad, et neile ei mõju meditatsioon. Ja kui küsin, et miks te nii arvate, siis
nad vastavad: aga ma kuulsin kõike, mida te
rääkisite, aga veidi aeglasemalt ja
vaiksemalt. Just nii ongi õige. Inimene peabki
kuulma igat sõna, mida räägitakse. Kui ei kuule,
siis ei jõua sisendus alateadvusesse kohale ja
mingit muudatust ei toimu. Sõltuvus asub ajus
ja seetõttu peab muudatus toimuma ka ajus.

Õnneklubi MTÜ
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Kas kodeerimine toimub meditatsiooni ja
hüpnoosi ajal või mis neil vahet on?
Suurt vahet ei olegi. Meditatsioon on kergem
lõdvestunud seisund ja hüpnoos on sügavam
lõdvestunud seisund. Ja seda vahet on väga
raske kindlaks teha. Kuna kõik inimesed on
erinevad, siis mõni jääb meditatiivsesse seisundisse ja mõni jääb hüpnoosi.
Järgmine ehk veelgi sügavam meeleseisund
on uni.
Kui pikaks ajaks saab kodeerida?
Kuigi kodeerida saab ükskõik millise tähtaja
peale, siis pole sellel mõtet. Kodeerimise mõte
on sõltuvusest loobumine igaveseks. Kui
kodeerida mingi kindla tähtaja peale, siis
inimene jääb seda tähtaja lõppu ootama ja peale
tähtaja lõppemist hakkab uuesti suitsetama.
Seetõttu me ei pane mitte kunagi tähtajalisi
koode, vaid kodeerime kogu eluks.
Mida te inimestele lõpetuseks soovitate?
Ärge laske oma sõltuvusel ennast juhtida,
vaid otsige abi kohe – enne kui on hilja. Kui
kopsuvähk on välja löönud, siis inimene sureb
tavaliselt 3 kuu jooksul. Ärge lükake abi saamist
päevast päeva edasi.
Olge teie targemad ja otsige abi kohe – siis,
kui see veel võimalik on.
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