Sydämen yrtit
Sydän on ihmisruumiin tärkein lihas, terveyden ja hyvinvoinnin perusta. Sydämellä
on kuitenkin myös toisenlainen tehtävä. Huolehtimalla sydämestä huolehdimme
myös psyykkisestä ja emotionaalisesta hyvinvoinnistamme.
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FYYSINEN JA SYMBOLINEN SYDÄN
Fyysinen sydän on päärynän muotoinen,
nyrkinkokoinen lihas, joka pumppaa verta
elimistössä. Se työskentelee kaikkia muita
kehon lihaksia ankarammin. Sydämen sadantuhannen päivittäisen iskun tuottama
energia riittäisi rekan ajamiseen 32 km päivässä.
Sydän on myös muinainen pyhä symboli,
joka ilmentää sekä yhteyttä että viisautta. Ne
molemmat sijaitsevat ihmisen sisimmässä
tai ”sydämessä”. Sydämen tyypillinen ideogrammi, sydänmerkki, on peräisin eurooppalaisesta pakanaperinteestä. Tämä Freyan
sydämeksi kutsuttu symboli kuvaa naisen
häpykumpua tai pakaroita.
Sydän samastetaan tavallisesti rakkauteen, sieluun, ihmisen sisimpään. Se ilmentää elämän syvintä olemusta ja viisauden perustaa, jota gnostilaiset kutsuivat nimellä
gnosis kardias, sydämen tieto. Siksi sydämen
kuunteleminen on myös avain ruumiin, tunteiden ja mielen terveyteen.
SYDÄN, AYURVEDA JA YRTIT
Ayurvedan mukaan sydämen terveyttä sätelee kolme ala-doshaa. Ensimmäinen on tunne-elämän tasapainosta vastaava sadhaka
pitta, toinen vakauteen ja voimaan liittyvä
avalambaka kapha, ja kolmas verenkiertoa ja
sykettä hallitseva vyana vata. Vaikka viimeksimainittu vaikuttaa koko kehossa, se sijaitsee juuri sydämessä.
Ihmiskehossa vaikuttavat doshat voidaan
löytää myös luonnosta ja kasveista. Usein kirkasväriset pitta-kasvit ilmentävät voimaa ja
sitkeyttä. Lehtevät, runsaasti vettä ja mahlaa
sisältävät kapha-kasvit puolestaan ilmentävät
runsautta. Vata-kasvit ovat tavallisesti kuivia,
halkeilevia, kieroja tai karkeapintaisia.
Kirjassaan The Yoga of Herbs tohtorit David
Frawley ja Vasant Lad kuvaavat kasvien
tehtävää seuraavasti:
”Kasvien tehtävä on muuntaa valoa elämäksi. Ihmisten tehtävä on muuntaa elämää
tietoisuudeksi, rakkaudeksi. Nämä kolme –
valo, elämä ja rakkaus – ovat yhtä. Ne ilmentävät toinen toisiaan, saman todellisuuden
kolmea ulottuvuutta. Kasvit muuntavat valoa elämäksi fotosynteesin avulla. Ihmiset
muuntavat elämää tietoisuudeksi havain-

tonsa kautta. Kasvit, jotka toteuttavat tätä
samaa prosessia ’alemmalla kehitysasteella’,
avustavat meitä ruokkimalla mieltämme ja
hermostoamme. Kuten on alhaalla, niin on
myös ylhäällä: koko maailmankaikkeus on
valon muodonmuutosta.”
Monet muinaiset kulttuurit ovat osoittaneet syvää kunnioitusta kasvikuntaa kohtaan. Kyse ei ole pelkästä taikauskosta tai
kauneuden ihailusta vaan kasvien todellisen
voiman ymmärtämisestä. Jokainen kasvi on
kuin mantra, joka auttaa toteuttamaan siihen kätkeytyvän kosmisen elämän siemenen. Tätä voimaa ei kuitenkaan ole mahdollista hyödyntää pelkästään nauttimalla kasveja sisäisesti, vaan se edellyttää kokonais-

Kaikkien olentojen sisin
olemus on maa. Maan sisin
olemus on vesi. Veden sisin
olemus ovat kasvit. Kasvien
sisin olemus on ihminen.
– Chandogya Upanishad 1.1.2.
valtaisempaa vuorovaikutusta niiden kanssa. Kun olemme yhteydessä kasviin, virkistämme hermostoamme ja terävöitämme havaintokykyämme. Tällöin kasvista tulee
meille pyhä, keino olla yhteydessä koko
luontoon.
ORAPIHLAJA (CRATAEGUS),
LEMPEÄ SYDÄNYRTTI
Orapihlaja pohjoisella pallonpuoliskolla yleinen pensaskasvi, joka tunnetaan länsimaisessa yrttilääkinnässä sydämen vahvistajana ja
pitkäikäisyyden edistäjänä. Sen hedelmiä,
kukkia ja lehtiä voidaan nauttia sisäisesti
tinktuurana. Yrttilääkintää Euroopassa valvovan ESCOP:n virallisen monografian mukaan
tinktuuran pitkäaikainen käyttö ei vaikuta
haitallisesti muihin lääkehoitoihin.
Orapihlajan marjat ovat malliesimerkki
happamien yrttien ruoansulatusta ja verenkiertoa stimuloivasta vaikutuksesta. Ne ovat
erityisen hyödyllisiä vata-elementistä johtuvien sydänvaivojen, kuten sydämentykytyk-

sen, sekä vanhuuteen (vatan hallitsema ikäkausi) liittyvien sydänvaivojen, valtimonkovettumantaudin, korkean kolesterolin ja verenpaineen hoidossa. Tunteiden tasolla ajatus vahvasta, periksiantamattomasta sydämestä voi auttaa sydänsuruista toipumisessa ja kannustaa meitä pääsemään eteenpäin
elämässä.
ARJUNA (TERMINALIA ARJUNA),
SYDÄMEN SANKARIYRTTI
Suurikokoinen arjuna-puu on nimetty Bhagavad Gitan päähenkilön mukaan. Sen punertavanharmaasta kuoresta valmistettu
rohto on yleisimpiä ayurvedisia sydänläkkeitä. Arjunaa voidaan käyttää jauhettuna
tai yrttiviininä monenlaisiin sydänvaivoihin, kuten sydämen vajaatoimintaan, verenpainetautiin, rasitusrintakipuun, sydämen
sisäkalvon tulehdukseen, sydänpussin tulehdukseen ja vesipöhöön. Arjuna estää sydänkohtauksia ja auttaa niistä toipumisessa.
Se edesauttaa pehmytkudosten ja sisäelinten, sekä murtuneiden luiden paranemista.
Vaikka arjuna ohentaa tehokkaasti verta, se
myös ylläpitää veren normaalia hyytymistä.
Arjuna on läheistä sukua triphala-yrteille
(haritaki, amalaki ja bibhitaki) ja se vahvistaa
ja palauttaa elinvoimaa. Sitä käytetään usein
yhdessä gotu kolan ja ashwagandhan kaltaisten sydäntä hoitavien yrttien kanssa. Arjunaa voidaan käyttää kaikkien kolmen doshan
tasapainottamiseen. Psykologisella tasolla
arjuna rohkaisee ja voimistaa tahtoa. Näin se
edesauttaa todellisten päämäärien saavuttamista elämässä.
NUKULA (LEONURUS CARDIACA),
LEIJONANSYDÄNYRTTI
Piikikäs ja jopa puolitoistametriseksi kasvava nukula on Euroopassa kotoperäinen,
mutta se on levinnyt laajalti lauhkealle vyöhykkeelle. Kesäkuun lopusta elokuuhun
kukkiva nukula on mielenkiintoinen ja erityislaatuinen huulikukkaiskasvien heimon
(Lamiaceae) jäsen. Sen kukat ovat vaaleanpunaisia tai violetteja, karvaisia, ja kasvavat
kuuden–kahdentoista kukan ryppäissä spiraalimaisesti kasvin varressa, vuorotellen
lehtien kanssa.
Jo nukulan latinankielinen nimi Leonurus ➤
KAKSIKYMM ENTÄY H D EK SÄN

➤ cardiaca kertoo sen yhteydestä sydämeen.
Nukula rauhoittaa levotonta mieltä ja parantaa unen laatua. Tästä juontuu kasvin englanninkielinen nimi motherwort, äitiyrtti.
Nukula myös lisää hedelmällisyyttä ja lievittää ahdistusta sekä kuukautis- ja vaihdevuosioireita.
Sydäntä vahvistavaa nukulaa voidaan
käyttää myös sydämentykytyksen, lievien
rytmihäiriöiden ja verenpainetaudin hoitamiseen. Saksalainen tohtori Rudolf Weiss
kirjoittaa teoksessaan Herbal Medicine (1988):
”Tutkimukseni ovat osoittaneet, että tällä
yrtillä on todennettava lääkinnällinen vaikutus sydänvaivojen hoidossa. Parhaiden tuloksien saavuttamiseksi sitä tulisi käyttää
useiden kuukausien ajan.”
Kiinalaisessa lääketieteessä Nukulaa käytetään muun muassa uusien hiussuonten
kasvattamiseen, veren rasvapitoisuuden ja
maksoittumisen vähentämiseen sekä sydämentykytysten hoitoon. Ayurvedassa sitä
käytetään erityisesti kapha-epätasapainon
aiheuttaman uupumuksen hoitamisessa.
Nukula auttaa myös sydänsurujen ja niistä
johtuvan ahdistuksen lievittämisessä. Kuten
entisaikojen suuri yrttitietäjä Culpepper
kirjoitti vuonna 1652: ”Ei ole parempaa yrttiä
melankolisten höyryjen sydämestä karkottamiseen sekä sen vahvistamiseen ja mielen
virkistämiseen”.

RUUSU (ROSA), ANTAUMUKSELLISEN
RAKKAUDEN KUKKA
Ruusut viihtyvät erityisesti pohjoisen pallonpuoliskon lauhkeilla alueilla. Valkoisia,
keltaisia, oransseja, vaaleanpunaisia ja punaisia ruusuja myös viljellään niiden kauniiden, tuoksuvien kukkien takia. Ruusu on
pitkään samastettu rakkauteen ja muihin
”sydämen asioihin”. Hermoja rauhoittavien,
unettomuutta ja lievää masennusta helpottavien, väsymystä lievittävien sekä surun ja
vihan käsittelyssä auttavien ominaisuuksiensa vuoksi ruusuja käytetään monissa
lääkintäperinteissä. Ruusut avaavat sydämen ja kohottavat mielialaa. Ne valmistavat
sydäntä uuteen alkuun.
Ayurvedassa ruusun terälehtiä käytetää
sattvisena afrodisiakkina (vajikarana). Afrodisiakkien eli lemmenrohtojen teho ei perustu pelkkään taikauskoon, vaan ne todella
virkistävät kehoa ja erityisesti sukuelimiä.
Ne ravitsevat, hoitavat ja vahvistavat sukuelinten kudoksia. Ruusun terälehdet myös
viilentävät, lievittävät tulehduksia ja verentungosta sekä tasapainottavat pitta doshaa.
DAMIANA (TURNERA DIFFUSA),
RAKKAUDEN YRTTI
Damiana on pieni kukkiva pensaskasvi, joka
viihtyy Etelä- ja Keski-Amerikan kuivassa,
aurinkoisessa ilmastossa ja kallioisilla rin-

teillä. Maya-intiaanit ja muut Meksikon alkuperäisasukkaat ovat käyttäneet damianaa
seksuaalivietin kohottamiseen sekä kuukautiskipujen ja hermojännityksen lievittämiseen. Damianasta valmistettua tinktuuraa
on käytetty myös ahdistuksen, hermostuneisuuden ja lievän masennuksen hoitoon, varsinkin silloin, kun näiden vaivojen alkuperä
on ollut seksuaalinen. Yrttiä voidaan käyttää
myös yleisen hyvinvoinnin parantamiseen.
Damiana toimii kahtalaisesti. Lyhyellä
tähtäimellä se stimuloi sukupuolielimiä nopeasti lisäämällä hapen kulkua niiden alueella. Toisaalta sen pitkäaikainen käyttö voi
parantaa seksuaalista kestävyyttä. Damiana
onkin ensisijaisesti tehokas lemmenrohto,
joka parantaa seksuaalista kanssakäymistä
ja kohottaa sekä miesten että naisten sukupuoliviettiä. Se myös voimistaa rakkauden,
yhteenkuuluvuuden ja seksuaalisuuden kokemuksia.
Ayurvedassa damianaa pidetään rajasisena afrodisiakkina (vajikarana). Damiana
myös virkistää kapha doshaa, erityisesti helpottamalla masentuneisuutta. ✽
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