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Tantsides iseendaks

Viie rütmi tantsus tegeleb inimene oma tunnete, mõtete ja aistingutega. “See 
meetod aitab keha ja meele uuesti tervikuks ühendada,” kinnitab holistiline 

terapeut ja perenõustaja Liina Lehtla (47).
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trenn

Liina (paremal) oma 
õpetaja Berit Hague’ga.
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I
nglise keeles on ütlemi
ne “Dance like nobody’s 
watching”. Tantsi nagu siis, 
kui oled omapäi! Päriselus 

juhtub seda harva. Tantsides 
oleme õppinud tegema kindlaid 
samme ja võtma viisakalt ruumi, 
olles teadlikud, et meie ümber on 
teised inimesed. Viie rütmi tants 
(inglise keeles 5Rhythms) püüab 
minna üle nende piiride, mida me 
endale seame.

“Ma polnud seni tegelenud 
ühegi tantsulise liikumisega,” kin
nitab Liina, kes armus viide rütmi 
aastaid tagasi. “Mulle meeldis väga 
tantsida, kuid varem oli pidudel ju 
ikka vaja oodata, et keegi tantsima 
võtaks. Ka siis pidid tegema õigeid 
liigutusi ja sobituma teistega. Ei 
olnud üldse lihtne sellest välja 
astuda ja välise eeskuju asemel 
hoopis enda sisse vaadata. See oli 
nagu uuesti kõndima õppimine!”

Liinat on eluaeg huvitanud, kui
das inimene töötab. Sestap sattus 
ta 14 aastat tagasi Rootsi nädala
sele enesearengukursusele, mille 
programmi kuulus ka viie rütmi 
tantsu workshop. “Olin ammu 
otsinud meetodit, mis tegeleks 
peale psüühika ka kehaga, ja viies 
rütmis ma selle leidsingi,” rõõmus
tab Liina.

Millega tegu?
Viie rütmi tantsu metoodi

ka taga on Ameerika tantsu
õpetaja Gabrielle Roth. Ta 
tajus kõige olemasoleva rütmilist 
üles ehitust – aastaaegade vahel
dumine, hommik ja õhtu, sünd 
ja surm, kasvamine ja närbumi

ne, kord ja kaos – ja ka seda, et 
samasugune rütmiline liikumine 
läbib vabalt liikuvat keha. Nii 
jõudis Roth selleni, et kirjeldas viit 
energiamustrit, mis vabas tant
sulises liikumises avalduvad. See 
lihtne liikumispraktika on loodud 
vabastama tantsijat, kes elab igas 
kehas, olenemata selle kujust, 

suurusest, vanu
sest, piirangutest 
või kogemusest. 
“Viies rütmis õpid 
seda tantsijat ise
endas käivitama,” 
kirjeldab Liina. 
“Ja seejärel annad 
talle üle kõik, mis 
sinus parajasti 
on – vastupanu, 
väsimuse, ärrituse 

ja head tunded – ning jälgid, mis 
juhtub.” Ehk tsiteerides Gabrielle 
Rothi: “Kiireim viis vaigistada 
meelt on liigutada keha.”

Viis rütmi, üks laine
Viie rütmi tantsu meetodi 

aluseks on viis rütmi, millest 
igaühel on kindel energiamuster 
ja iseloom, algus ja lõpp. Need 
rütmid on voolamine, staccato, 
kaos, lüürika ja vaikus ning need 
moodustavad terviku ehk laine.

Voolamise rütmi ajal sünnib 
energia kehasse ning inimene 
hakkab märkama oma mõtteid ja 
tundeid. Staccato on kõige selle 
väljendamiseks, mida voolamine 
pinnale kergitas ja millest inimene 
teadlikuks sai. Kui vajadus väljen
dada hakkab kehast otsa saama, 
tõuseb pinnale uus energia, milles 
segunevad kaks esimest – vastan
did voolamine ja staccato. Selles 
kohtumises sünnib kaos. Kaos ku
lutab ära inimese vana ja seisma
jäänud energia ning loob ruumi 
uuele. Seepärast pole kaose lõpus 
tantsijad energiast tühjad ega väsi
nud, vaid täidetud uue energiaga. 
Neljandas rütmis, lüürikas, integ
reeritakse seda uudsust, kergust ja 

loomulikku rõõmutunnet. Vaikus 
lõpetab rütmide laine ja selles on 
olemas kõik, mis on inimeses veel 
aktiivne – see võib olla mis tahes 
rütmi energiamuster.

“Peamine on õppida iseenda 
kogemusest ning järjest lahti 
mõtestada neid vastuseid, mida 
tants sulle annab,” ütleb Liina. 
“Viie rütmi kogemust saab üks 
ühele üle kanda igapäevaellu, see 
aitab hakkama saada argipäeva 
väljakutsetega. Kui selles võtmes 
mõtlemine on kehalise kogemuse 
kaudu saanud sinu osaks, ei tundu 
ükski elukogemus liiga keeruline 
või lootusetu – sa tead täpselt, 
mida sellega teha. Seda me tantsu
põrandal harjutamegi.”

Tehnika
“Viie rütmi puhul on vahest 

kõige olulisem energia liigutamine 
kehas. Ja selleks on meil olemas 
suurepärased käivitajad – meie ja
lad,” selgitab Liina. Liikuvate jalga
de kaudu on kõige lihtsam regulee
rida oma ligipääsu energiale, seda 
nö juurde või maha keerata. “Lii
kuvad jalad tähendavad seda, et sa 
muudad oma asukohta põrandal 
ehk võtad samme edasi, tagasi, 
küljele, üles, alla; suuri ja väikesi, 
pikki ja lühikesi...” jätkab Liina. “Iga 
nüanss on oluline. Näiteks tuleb 
igal sammul varvastega põrandast 
lahti lasta, et saaks sellega uuesti 
kontakti võtta. See võiks meenuta
da analoogiat eluga.”

Igal rütmil on oma liikumis
muster. Voolamisel pidev ja 
katkematu, staccato’l nurgeline, 
kaosel muutlik jne. Eri liigutustel 
on kehale erinev mõju ja sellega 
arvestades saab tantsija oma 
kogemust mõjutada. “Eesmärk on 
õppida tantsima terve kehaga – 
et suudaksid kasutada erinevaid 
liigutusi; pöörelda, ilma et pea 
ringi käima hakkaks, kuulaksid 
keha reaktsioone...” räägib Liina. 
“Tehnilisi üksikasju on väga palju, 
kuid vahest kõige olulisem on 

Kõikjal üle maailma
Viie rütmi tantsu meetodi lõi ameeriklane Gab
rielle Roth 1970ndatel. Nüüd tantsitakse rütme 
tuhandetes saalides, stuudiotes ja kodudes üle 
maailma. Vaata ka inspirekeskus.ee

Tantsides 
oleme õppinud 
tegema kindlaid 
samme ja 
võtma viisakalt 
ruumi.
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avatud ja uudishimulik hoiak 
iseenda suhtes.”

Tantsijad õpivad jälgima oma 
keha ja tõlkima, mis on liikumise 
taga. “Näiteks kui teed pidevalt 
väikesi lisasamme, siis annad 
kehale tahtmatult peatumise 
märguande. Mis sind tagasi 
hoiab?” Iga liikumismuster viitab 
millelegi inimese psüühikas. Sää
rastele äratundmistele tuginebki 
viie rütmi teooria.

Mida koged?
Lainet võib läbi tantsida kolm 

minutit või kolm tundi – ajalisi 
piiranguid ei ole. Ka tempo ja in
tensiivsus sõltuvad tantsija hetke
vajadusest. Kui inimene enam 
“ei tee tantsu” ehk liigub energia, 
mitte lihasjõu najal, võib ta kas 
või lõputult jätkata, kinnitab 
Liina. “Viis rütmi võib olla väga 
füüsiline ja kulutada hulga kalo
reid, samas võivad seda harrasta
da ka liikumispuude, vigastuse ja 
kõrge vanusega inimesed. Minu 
õpetaja on 69aastane, aga liikuv 
ja painduv nagu teismeline – see 
on muljetavaldav!”

Võimas arenguprotsess
Kerti Tergem, 
tantsusõber
12 aastat tagasi 
sattusin tänu ühe 
sõbra juhuslikult 
poetatud kutsele viie 
rütmi tantsu Eestisse 
toonud Berit Hague’i 
kursusele. Osalesin 
ka tema esimesel 
aastasel koolitusel ja seal käivitunud võimas 
arenguprotsess sai ilmselt põhjuseks, miks 
olen jäänud regulaarselt käima tema õpi
tubades.
    Viie rütmi tants on rännak hoitud ja turvali
ses ruumis. Ei ole ettekirjutusi, õiget ega valet 
liikumist, on vaid toetav muusika ning sinu 
enda täiuslik ja ainulaadne keha, mida õpid 
tasapisi kuulama. Nagu psühhoteraapia, mille 
lisaboonuseks on füüsise treening.
    Kunagi ei ole sa tundi lõpetades samas 
kohas, kus alustades, ei vaimselt ega füüsi
liselt. Avastad ja õpid tohutult palju enda ja 
ümbritseva maailma kohta. Tunded on iga 
kord erinevad, aga alati laetud. Need salves
tuvad kehamällu ja neid on võimalik hiljem 
igapäevaolukordades uuesti esile kutsuda.

Õpetaja juhendab ja suunab 
klassis toimuvat vastavalt käes
oleva kursuse teemale või sellele, 
mida ta parajasti rühmas näeb. Tal 
on suur osa selles, et ruumis tekiks 
toetav ja aktsepteeriv õhkkond, 
kus igaühe individuaalsus saab va
balt avalduda. “Kui vaja, võib oma 
tundeid vabastada ka hääle või 
nutmise abil, kuid pigem on idee 
siiski kehastada kõiki tundeid lii
gutuste kaudu,” mainib Liina. “Lii
kumises olevad seisundid saavad 
kiiremini muutuda – ehk iga olek 
või tunne kestab just nii kaua, kui 
on vaja millegi teadvustamiseks, 
ilma et see meie energiasse kinni 
jääks ning raskust ja ebamugavust 
valmistaks.”

Kus kogeda?
Viie rütmi tantsu õpetajaks 

õppimine on kallis ja ajamahu
kas ning sertifitseeritud õpeta
jaid Eestis veel pole. Seepärast 
kutsutakse siia õpetajaid mujalt 
maailmast. Liina korraldab Rootsi 
õpetaja Berit Hague’i koolitusi 
ja töötubasid juba 13 aastat. Iga 
paari kuu tagant käib Berit Eestis 
ning tema kursused on kohtu
mispaigaks kohalikule “viie rütmi 
hõimule”.

Kui oled mõistnud viie rütmi 
teooriat kursuste, raamatute ja 
isikliku kogemuse kaudu, võid 
seda harrastada kus tahes. Selleks 
pole vaja ei muusikat ega spet
siaalset ruumi. “Mina kasutan seda 
näiteks enne või pärast kliendi
tööd oma tööruumis, kui tunnen, 
et vajan enda maandamist või 
mahalaadimist,” ütleb Liina. “Sa
mas tekib tunnis tantsijate vahel 
toetav õhkkond ja ühtsustunne, 
mis toob inimesed ikka ja jälle 
gruppi tagasi.”

Mõned pühendunud tantsijad 
on saanud viies rütmis kogetust 
inspiratsiooni ning pakuvad 
ühiseks tantsuks aega ja ruumi 
mitmes paigas üle Eesti. Kõik need 
pole otseselt viie rütmi kohtumi
sed, kuid annavad siiski vaba tant
su võimaluse – sõltuvalt korraldaja 
nägemusest. 


