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MESILASTERAAPIA 

See on üks uusimaid ja unikaalsemaid 

teraapiaid. Mesliasteraapia mõju inimese 

organismile on hämmastav. Selle 

tervendava seansi saladus peitub 

mesilaste bioenergeetikal ja biovoolul, 

samuti on oluline mesilaspere poolt tulev 

soojus, tänu millele, paraneb peaaju 

verevarustus.  Mesilasteraapia – see on 

ohutu meetod säilitada toonus, parandada 

meeleolu ning saab abi paljude 

tervisehädade korral.  
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MESILASTERAAPIA PÕHIMÕTTED 

Mesilaste mikrovibratsiooni mõju  
Et eemaldada tarust üleliigne niiskus tekitavad mesilased 
ise tarus ventilatsiooni. Iga mesilane teeb minutis 12000 
tiivaviibutust. Sellest tulev heli tekitab mikrovibratsiooni, 
mis on omamoodi raviv vibromassaaž. Erinevalt 
ebatervislikult vibratsioonist, mida tekitavad masinad ja 
mehhaanilised seadmed, majakese sees olev vähese 
intensiivsusega vibratsioon mõjub  soodsalt inimese 
organismile. Sellega paraneb närvisüsteemi 
funktsionaalne seisund, kiireneb haavade paranemine.  
 
Inhalatsioon taruõhuga 

Läbi paljude vahede lamamisvoodil ning peene võrgu 
tuleb mesilastarust majakesse tervendav õhk, mis sobib 
ideaalselt inhalatsiooniks.  
 
Akustiline mõju  

 
Mesilastaru poolt tekitatav monotoonne sumin on 
omamoodi „mesilaste meditatsioon“, mis eemaldab 
väsimuse. Tulemuseks on lõõgastav, antidepressiivne ja 
harmoniseeriv mõju inimese psühho-emotsionaalsele 
seisundile.  



MESILASTE BIOVÄLI  

Mesilase bioloogiline väli hakkab mõjutama inimese 

bioloogilist välja. Tekib resonants, lainete 

ühildumine, vibratsioonid, lained meeleolus, 

tunnetes ja mõtetes.  

Iga mesilaspere omab unikaalset energeetikat, mis 

mõjutades Teie biovälja, diagnoosib nõrgad ja 

haiged kohad Teie organismis. 

  

Kasutades spetsiaalseid seadmeid, on teadlased 

kindlaks teinud, et inimese energiaväli peale und 

tarumajakeses kasvab 5 korda.  

Tervendamise aluseks on printsiip, mille järgi 

parandatakse organismi tasakaalu ja eemaldatakse 

ebakõlad, mitte ei võidelda haigusega.  

 

Inimese bioväli on seda tugevam, mida tugevam on 

tema immuunsüsteem. 
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API AIR HANS MUSCH 



APITERAAPIA SEANSI PÕHIMÕTE 
 

 

 

Seanss viiakse läbi spetsiaalselt konstrueeritud 

majakeses, mille lamamisvoodite all on mesilastarud. 

 

Et mesilased ei pääseks maja sisemusse, on 

mesilastarusid sisaldav lamamisvoodite alune ruum 

isoleeritud võrguga. Seega on välistatud mesilaste 

poolt nõelamine. 

 

 

Seansi pikkus on vähemalt 30 minutit, tavaliselt 40-50 

minutit  ja  toimub 2-3 tundi enne või peale sööki.  

 

 

Parima võimaliku efekti saavutamiseks soovitatakse 

ööbida tarumajakeses. 

 

Seansside sagedus peaks olema kas iga päev või üle 

päeva, 10 kuni 20 korda.  
 

 
 

 



MESILASTERAAPIA AITAB 
 

 Immuunsüsteemi ja vereringe parandamine 

 Ortopeedilistele probleemide puhul 

 Madala- ja kõrge vererõhu korral 

 Hingamisteede ja bronhide haiguste ning astma puhul 

 Südame- ja veresoonkonna haiguste korral 

 Närvisüsteemi, depressiooni ja stressi puhul 

 Infarktijärgne taastumine 
 

 

 

Et suurendada mesilasteraapia efekti, soovitatakse samal ajal 

kompleksselt tarbida bioloogiliselt aktiivseid mesilastooteid, lülitades  

toidukavasse mee, õietolmu,  mesilasema- ja töömesilase toitepiima, 

taruvaigu ning mee- või taruvaigu tinktuuri.  



VASTUNÄIDUSTUSED 

Viimases staadiumis onkoloogilised haigused 
Peaaju kasvajad 
Tuberkuloos 
Epilepsia 
Nakkushaigused  
Kõrge kehatemperatuur (palavik) 
Kõrged arteriaalse vererõhu näitajad  
Äge südamepuudulikkus  
Salmonella (seedetrakti infektsioon) 
Allergia 

 
Inimesed, kellel on probleeme  allergiatega, peavad 
olema ettevaatlikud, sest tarumajakestes on 
intensiivne mee, mesilasvaha ja taruvaigu eeterlike 
õlide lõhn. Sellistel inimestel on soovitatav alustada  
ajaliselt lühikeste seanssidega, mitte enam kui 15 
minutit korraga. Peale seda tuleb hoolega jälgida 
organismi reaktsiooni. Kui kõik kulgeb 
kõrvalekalleteta, siis võib vähehaaval suurendada 
seansside ajalist pikkust.  



KEHA PUHASTUS MEEKOORIMISE JA 

MÄHKIMISEGA 

Paraneb lihaste ja naha verevarustus 

Suureneb hapnikuvarustus 

Normaliseerub siseorganite töö, 

organism funktsioneerib tõhusamalt 

Paraneb siseorganite võime toitaineid 

omastada 

Normaliseerub rakusisene ainevahetus 

Paraneb naha struktuur: see muutub 

siidiseks, pringiks ja siledaks 

Avaldub positiivne toime närvisüsteemile, 

Paraneb suutlikkus vastu seista 

depressioonile ja stressile, paraneb 

unekvaliteet 



MEETOODED 

Mesilasema toitepiim 

Lese piim 

Suir ja õietolm 

Mesi ja meevesi 

Taruvaik ja taruvaigu 

tinktuur 

Vahakoi tinktuur 



ÕIETOLM 

Sisaldab kõiki inimesele vajalikke aminohappeid, 
rasvhappeid, suhteliselt vähe süsivesikuid, organismile 
vajalikke vitamiine, eriti rohkelt aga A-vitamiini karotiini ja 
karotinoide ja kasulikke mikroelemente ning mineraale. 
Eriti hinnatavad on raud, vask, koobalt ja kaalium. 
Esindatud on ka biostimulaatorid, kasvuhormoonid, 
fütontsiidid, eeterlikud õlid, flavonoidid, orgaanilised 
happed, rohkelt ensüüme. Kokku on õietolmus üle 240 
kasuliku ühendi. 100 grammi õietolmu annab 
organismile sama palju toitaineid kui 6 kanamuna. 
Sellegipoolest ei maksa õietolmu söömisega liialdada, 
sest annus üle 30 grammi ööpäevas kahjustab maksa. 
Samuti ei soovitata õietolmu manustada hilja õhtul, sest 
selle stimuleeriva toime tõttu võite veeta pool ööd 
unetult. 
Õietolm on bakteri- ja viirusevastase toimega, kiirendab 
kudede taastumist, langetab kolesteroolitaset, parandab 
söögiisu, tõstab potentsi ja viljakust, mõjub 
antidepressiivselt ja parandab meeleolu. 



SUIR 

Suir tekib õietolmu käärimisel taru soojuses 

ilma õhu juurdepääsuta ning on õietolmust 

kolm korda efektiivsem. Suir sisaldab 

tunduvalt rohkem orgaanilisi happeid ja 

lisaks K-vitamiini, kuid vähenenud on 

osade vitamiinide ja rasvhapete osakaal. 

Kuna suir on mesilaste poolt ümbertöötatud 

õietolm, ei teki allergikutel enamasti 

vastunäidustusi, siiski tuleks olla ettevaatlik 

ning tarbimist alustada väikestes kogustes.  

Kuna õietolmus leiduvad ained on 

suurepäraseks energiaallikaks ka 

vähirakkudele, siis selle tõve all kannatajad 

suira ega õietolmu tarvitada ei tohiks. 



MESILASEMA TOITEPIIM 

 • tugevdab immuunsüsteemi; 

 • vähendab väsimustunnet (suurendab elujõudu); 

 • parandab und; 

 • suurendab kehalist vastupanuvõimet; 

 • alandab vere kolesteroolitaset; 

 • normaliseerib vererõhku; 

 • parandab enesetunnet ja meeleolu; 

 • toetab närvisüsteemi; 

 • toetab ainevahetusprotsesse; 

 • toetab südame-veresoonkonna tööd; 

 • toetab vaimset ja füüsilist suutlikkust. Mesilasema 

toitepiimas on kõik 22 aminohapet, palju olulisi 

mikrotoitaineid (sh kaltsium, magneesium, tsink, 

vitamiinid A, kogu B kompleks, C, D ja E), rikkalikult 

nukleiinhappeid, asendamatuid rasvhappeid ja 

ensüümi.Mesilasema toitepiim on aastaringne tugi 

Sinu immuunsüsteemile ja heale enesetundele 



LESE PIIM 

Lese piim(Гомогенат) mõjub inimese 

organismile noorendavalt ja tervendavalt. 

D vitamiini sisalduselt ületab hästi tuntud 

kalamaksaõli. Steroidseid hormoone on lese

piimas 5-10 korda rohkem, kui mesilasema 

toitepiimas ja edestab seda ka vitamiinide 

koostiselt.  

Asendamatu meeste tervise hoidmisel!  

Looduses ei ole paremat vahendit meeste 

seksuaaltervise taastamiseks! 

 



TARUVAIGU TINKTUUR 

Taruvaigu tinktuuri kasutatakse 

seespidiselt järgmiste haiguste 

või probleemide puhul: 

• gripp 

• erinevad külmutushaigused 

• erinevad põletikud 

• tuberkuloos 

• krooniline bronhiit 

• kõrge vererõhk 

• maohaavandid 

• krooniline soolte põletik 



TARUVAIGUSALV 

Mitme funktsiooniga salv. 

Taruvaigul on antiseptilised, 

antimükoloogilised ja 

põletikuvastased omadused. 

Sobib kasutamiseks 

nahavigastuste hooldusel. 

Oliivõli pehmendab nahka ja 

haava, vähendades niimoodi 

haavapingeid. 

 

Kasutatakse kriimustuste, 

haavade, sinikate, põletuste ja  

ka päikesepõletuste puhul. 



TARULANGETISE TINKTUUR  

 
Kõik mesilassaadused, sealhulgas mesi ja 
taruvaik, on tuntud oma raviomaduste 
poolest. Kuid isegi pärast surma võivad  
mesilased tuua inimesele olulist kasu. 
Tarulangetisest, mida on suurtes kogustes 
igas mesila, saab teha väga tõhusaid salve ja  
tinktuurie, mis parandavad naha seisundit ja 
normaliseerivad südame-veresoonkonna 
toimimist.  
Surnud mesilaste kitiinimpregneeritud kestad  
sisaldavad märkimisväärsel hulgal flavonoide 
ja kitosaani, mis aitavad vähendada 
kolesterooli, kolesterooli naastude sisalduse 
vähendamiseks veresoontes alandavad 
toksiinide sisaldust veres, tugevdavad 
veresoonte seinu ning aitavad kaasa 
vererõhu normaliseerumisele. Tarulangetise 
tinktuur avaldab positiivset mõju ka  
seedetraktile. 



VAHAKOI TINKTUUR 

Mesilase leedik( vahaleedik, vahakoi) – see on putukas, 

kes on suuteline seedima vaha. Mesitaru parasiit rikub 

kärgi, mett, pergat jms, tekitades mesilasperele kahju. 

Vahakoi vastsete ekstrakti omadustest rahvameditsiinis 

on teada juba 17. sajandist, teda kasutati võitluses 

kõpsutuberkuloosiga, aga samuti teiste haigustega. 

Vene teadlase I.I.Metšnikovi (1889) teaduslik idee 

seisnes selles, et koi vastsete seedefermente, mis 

arenevad tänu toitumisest mesilasvahaga, võivad 

purustada tuberkuloosi mükobakterite vahakestad. 

Professor S.I.Metalnikov tõestas vastsete erilist 

vastupidavust katku bakteritele, samuti difteeria, ja 

teiste inimeste jaoks patogeensetele 

mikroorganismidele. 

Teadlased avastasid, et vastsete poolt eritatav ferment 

ferraas, on suuteline purustama bakteri seinu, ja 

koosneb lipopolüsahhariididest. 

Vahakoi ekstrakt sisaldab nukleotiide, vabasid 

amiinohappeid, suhkrut ja rasvhappeid, bioloogiliselt 

tähtsaid mikroelemente, leeliselisi proteaase, 

aromaatsete ühendite kõrgmolekulaarseid konjugante 

amiinohapete ja suhkruga (Muhhin ja kaasautorid 

1993.a) 





VAHAKOI 

 • Mao haavandtõve ja 12-sõrmiku  puhul, aitab ära hoida kleoidsete armide teket  

 • Südame-veresoonkonna probleemid - aitab alandada vererõhku,  

      pidurdab soonte arteroskleroosi arengut, avaldab kardioefektset toimet,  

      aitab tasandada  värskeid arme peale müokardi infarkti, kutsudes esile nende lihaste  

      kokkutõmmet. 

 • Krooniline obstruktiivne kopsuhaigus , kui tavaline ravi(antibiootikud ja kemoteraapia ravimid)  

      ei anna positiivset tulemust. Tugevdab  bronhide drenaaži funktsiooni bronhiaalastma korral, tuberkuloosi 

ja allergia leevendaja. 

 • Kliimaksihäired (normaliseerub psüühika, uni, aitab taastada endomeetria rakkude struktuuri) 

 • Naiste viljatus(enneaegsus), soonte läbimatus 

 • Meeste viljatus- suurendab spermatosoidide liikuvust 

 • Lamblioosi ennetuseks 

 • Dermatoloogilised defektid, nimelt ferment ferrasa aitab kaasa armkoe elastsuse taastumisele. 

 • Viirusinfektsioonid - kaitseb organismi aminohapete unikaalse kompleksiga ja bioflavonoididega. 

Seepärast on väga hea  kasutada  seda  respiratoorsete-viiruslike haiguste kõrghooajal. 



MIS ON VAHE 

Vahakoi tinktuur 

 

Tarulangetise tinktuur 

 

Tuberkuloos, kopsupõletik, bronhiit, 

astma, ägedad hingamisteede 

nakkused 

Adenoom, eesnääre 

Insult, südameatakk Tromboflebiit, veenilaiendid 

Vaevad, kolesterool, vererõhk, 

hemoglobiini 

Liigesed, soolajäägid, alaseljavalu, 

lihaskrambid, artriit 

Müra peas, kõrvad, silmad, mälu Vererõhu stabiliseerimine 

Immuunsus, laste sihikindlus Kilpnääre, ateroskleroos 

 

Stress, füüsilised koormused 

 

Tsüstid 

 

Menopaus, viljatus 

 

Depressioon 



Trepp-skeem 

See meetod on kasutusel organismi järk-järgulisel 
harjutamisel vajaliku ravimidoosiga. Aitab vältida 
veresoonte ülekoormust organismi puhastamisel. 
See meetod on aktuaalne väikelaste, allergikute, 
kõikuva vererõhuga patsientide ja vanurite puhul. 

Täiskasvanud:  
  5 tilka hommikul ja õhtul – 3 päeva, 
10 tilka hommikul ja õhtul – 3 päeva, 
15 tilka hommikul ja õhtul – 3 päeva, 
20 tilka hommikul ja õhtul – 3 päeva, 
Edasi on ravimidoos seotud patsiendi kaaluga. 
Lapsed: 1 tilk = 1 eluaasta 
 1 tilk hommikul ja õhtul – 3 päeva, 
2 tilka hommikul ja õhtul – 3 päeva, 
3 tilka hommikul ja õhtul – 3 päeva. 
Tilgad lisada supilusika täiele veele 15 – 20 min enne 

sööki. 
Võimalik on ka kiirendatud reziim – ühe päeva kaupa 

kolme päeva asemel. 
Pipeti tilk on 1/3 võrra suurem kui eurodosaatori tilk. 
20 pipeti tilka = 30 tilka eurodosaatoriga. 





КАС-81 

Ametlik, Venemaal väljatöötatud taimse päritoluga veterinaarravim. 

Valmistamine: 

50g kibedat koirohtu, mis on korjatud enne õitsemist + 900g õitsvat koirohtu + 50g kuni 

4cm männikasve, mis on korjatud veebruaris-märtsis. Kõike võetakse kuivatatud 

kogustes. Koostisosad valatakse üle 10liitri keeva veega ja keedetakse tasasel tulel  

2,5 - 3 tundi. 

Saadud segu kaetakse soojalt ja jäetakse 8 tunniks seisma. Filtreeritakse läbi 2X marli 

ja lisatakse vett, et saavutad esialgne kogus. 

Säilitada külmikus. 

Kevadel ja sügisel lisada 300 – 350ml lahust 10 liitrile siirupile. 

Ravimit söönud mesilaste hemolümfi kibeduse tõttu emas lest muneb kärjekannu 2-3 

päeva hiljem ja noored emaslestad ei jõua vilastuda enne noore mesilase sündi ning 

lestade populatsioon väheneb. 

Nosematoosi korral taastab mesilaste soolestiku mikrofloora. 

Stimuleerib ema munemist. 

Pikendab märgatavalt talvemesilaste eluiga! 

Segu koostisosi võib osta loodusapteekides ja turult. 

Kuivatatud taimede säilitusaeg on mitte üle kahe aasta.   

 



MESILASMÜRK 

Mesilasmürk koosneb keemiliselt 

fermentidest, polüpeptiididest, 

valgulistest inhibiitoritest, 

biogeensetest amiinidest, 

mineraalainetest, lipoididest, 

lenduvatest ühenditest ja suhkrust 

Omab väikestes doosides 

põletikuvastast toimet, stimuleerib 

organismi immuunsüsteemi ning on 

stressivastase toimega 

Mesilasmürki kasutatakse 

radikuliitide, polüartriitide, reuma jt. 

haiguste raviks. 



LOODUSLIK KÄSITÖÖKOSMEETIKA 

MEETOODETE ALUSEL 

 

Meie eluslooduse kosmeetika 

põhikomponendiks on mesilasvaha, 

taruvaik, mesilasemade toitepiim, 

taimerasvad ja erinevad taimed. 

Kasutades meesaadustel põhinevaid näo 

– ja kehahooldusvahendeid, saate eriti 

õrna, pehme keskkonna negatiivsetele 

mõjudele vastupidava naha. 
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