
MEELI, muusika ja massaaž  

Viie tütre ema Meeli Lass on naine nagu maailm - ooperilaulja, hääleseadja, häälejooga ja 

teadliku hingamise õpetaja -, samuti valdab ta kokku tosinat massažiliiki. 

Selle mahlakalt hurmava naisega kohtusime esimest korda niimoodi, et ta tõi mulle 

omavalmistatud trumminuia, kuna sotsiaalmeedias, et minu oli niruke. 

Misjärel sai Meelist Kuusiku Altweski kultuurikeskuse õpetaja. Tema töötubades kõneldakse, 

mis ja miks on inimese HÄÄL. Mis toimub inimese kehas, kui ta eri vokaale ja häälitsusi 

kuuldavale toob. Teeme harjutusi selleks, et kostaksime kuulajatele kaunisti ja et meie öeldust 

ühtlasi ka aru saadaks. Esmase hääle äratamise tundides pole laulmisoskus ega viisipidamine 

oluline. Küll aga avab Meeli meie ees nii mõnegi ukse, millest sisseastumise järel oleme 

kuuldud ja kuulatud. 

 

Võimendaja 

Meeli on lõpetanud Georg Otsa nimelise muusikakooli laulu ja koorijuhtimise erialal ning 

muusika- ja teatriakadeemia lauljana. Lisaks Estonia ooperikoori ja -solisti karjäärile on ta 

õppinud Stockholmi ooperi ja draama kõrgkoolis ning on laval võrdväärset rõõmu tundnud nii 

Mimi kui ka Notsu rollist. 

Lauljatar Meeli Lassi teine pühendumine on massaažikunst. mäTrkaaosn lõpetanud idamaade 

selnoiondeusteraapia eriala Krautmani massaaži- ja terviseakadeemias ning klassikalise 

massaaži koolituse Martin Ilvese massaažikoolis. Ta valdab klassikalist, aroom-ja 

šokolaadimassaaži, kõhu-jalgadekäte ning India peamassaaži. 

“Saan aru, et minu planeerimata, ent õnnelikul kombel juhtunud ja nüüd juba teadlik 

lasterikkus võimendab ka tütarde emadusevalmidust. Tütar Gertrud on teinud mu 

kahekordseks vanaemaks. Tema isa Andrus Kallastu on loojana valinud sügavaimaks 

pühendumiseks Muusika. Praegune mina suudaks õnnelikult esimese kaasaga abielada - aga 

hea looja teab, mis ajas-kohas kellegagi kohtume... 

Mina valisin seepeale teiseks kaasaks turvalise rootslase Magnuse, Johanna isa. Nii tasase ja 

tubli, et ma ise polnud valmis veel olema nii tasaneja stabiilne. Kui temaga said kõik jutud 

räägitud, olin valmis kohtama oma elu armastust, millest on sündinud kolm tütart- 

Victoria, Lucia ja Cara. Noorim läks sel sügisel kooli. 

Ka mina käin kestvalt koolis. Mitte ainult selles mõttes, et õpin teadliku loomise ja hingamise 

akadeemias hingamisterapeudiks. Elu ise on ju üks suur ja pidev kool, õppimine ja arenemine. 

Õpid, teed vigu, õpid, kukud, tõused taas, õpid... Eksimine on inimlik ja meil peab olema 

lubatud vigu teha, sest vastasel korral, kartes kogu aeg eksida, elame oma elu ainult läbi 

hirmu. Tasakaaluks sellele õpin ka andestamist ja tänulikkust ning tingimusteta armastama 

oma kallist kaasat - lapsi oskame tingimusteta armastada iseenesest.” 

 

Keha keelja mänguasjad 

Kehast kõnelemine pole meie kultuuriruumis väga tavapärane ega talutud. “Me ei näe ei enda 

ega teiste inimeste maist keha 

seega ei märka figuuris ja rühis kaj astuvaid energiablokeeringuid ega lähenevaid või vargsi 

juba kohal olevaid haigusi. Samuti õpitakse maast madalast ennast häbenema, mitte 

kaardistama ja sõbrana pruukima. Mis muu kui meie enese maine keha saaks olla lähim ja 

parim spikker,” arutleb Meeli, kes on aastatega rahu sõlminud ning leidnud põhjused ja mõtte 

omaenese hüpernaiselikule figuurile. 

“Jäin pärast kaht viimast sünnitust, mis kujunesid eri põhjustel keisrilõigeteks, eriti 

ümmarguseks. Soovitan ka teistel trulladel järele mõelda, mida meie polster meile kõneleb ja 

milleks see hea on. Minusse on tulnud teadmine, et kui ükskord jõuan nende tunnete ja 

mõteteni, mis mu kehakaalu kinni hoiavad, ja need vabastan, läheb ka kaal alla. Selliseks 

vanade traumade ja mõtete lahtilaskmiseks on vabastav hingamine suurepärane praktika. 



Mind aitas see tagasi lavale ja olen selle tulemuslikkusest vaimustuses. Seni aga armastan 

ennast sellisena, nagu olen. 

Massöörina on mu enese keha mulle töös toeks. Nii füüsiliselt kui ka energeetiliselt. Olen 

võõraste valude ja vaevade vastu endale kaitse peale pannud ja õppinud olema energia 

vahendaja, mitte oma energiat ära jagama.” 

Meeli kõnetab massaažilaual lebajaid hämmastavalt jõulises keeles. Tema väikesed, näiliselt 

pehmed käed teevad õppinud täpsuse tõttu taotluslikult ja tulemuslikult päris 

märkimisväärselt valu. Et võlu jääks valule peale, kasutab Meeli hellitavaid õlisid - eriti 

kookose ja viinamarjaseemneõli - ning taimepallikesi, mis soojaks aurutatuna üle aidatava 

keha rulluvad. Lisaks armastab ta massaažinuia, millega saab ka oma õlgu-turjajäsemeid 

voolida- ja kuppe. 

“Mulle mõjub ainuüksi nende esemete vaataminegi tervendavalt. Rootsist õppimast tulin 

1998. aastal tagasi Eestisse kokkuleppe ja teadmisega, et alustan siin taas tööd ooperisolistina. 

Elul olid aga mulle üha uued katsumused varuks valitud, universum arvas vist teisiti... 

Korraks kukkus kokku kogu mu maailm. 

Saadaval aga oli lasteaia muusikalise kasvataja koht. Seal kaks kuud töötanuna õnnestus mul 

häälepaeltele sõlmed saada. Käisin õpil ja arst soovitas: kui tahan veel laulda, siis selle tööga 

peaksin küll lõpu tegema. Seega otsisin tööd. Ja vajati inimest kes valdab arvutit ja rootsi 

keelt. Kuna Rootsis olin läbinud arvutikursused ja keele omandanud, kandideerisin. Selgus, et 

otsiti ettevõtte juhti! Mina kahtlesin - nemad ütlesid, et isiksus on määravja see neile sobib. 

Ülejäänut saab õppida, väitsid nad. 

Nii oligi. Windh AB tegeles pilditöötlusega, mis tollal oli meil veel lapsekingades. Seega sain 

kõigepealt väljaõppe pilditöötlusprogrammide vallas, siis kuulutasin välja konkursi, tegin 

tööintervjuud ja moodustasin meie väikese, aga ülilaheda kollektiivi. Tegutsesime viis aastat 

aastani 2002, mil pilditöötlust sai juba iga inimene oma koduarvutis teha, ja see teenus 

muutus ebavajalikuks. 

See oli ainuke aeg mu elus, kus võisin minna poodi süüa ostma, ilma et pidevalt arvutaksin, 

kui palju miski maksab. See oli ülimõnus ja vabastav - palun veel! 

Läksin tagasi Estoniasse - sel korral siis koori. Sealt käisin vahelduva eduga kümne aasta sees 

aegajalt lapsepuhkustel. Aastal 2013 oli mul n-ö psüühiline kollaps ja sealt väljudes läksin 

aastaks Universuse kooli. Sealt tuli loogilise jätkuna massaaž. Aga mitte igasugune, vaid just 

idamaade oma. Puudutused kujutavad endast iidse ravimise võtteid ja võivad teha imesid. 

Seetõttu tunnengi suurt tõmmet idamaade massaažiliikide poole, mis on pehmed, 

energeetilised, aga samas väga efektiivsed. Meie keha on ülimalt tark kui me vaid teda 

kuulame, usaldame, austame ja armastame. 

Mullu tekkis mul äkiline eluline vajadus ruttu tööd leida. Märkasin lõpuks ERSO 

tööpakkumist ja haarasin sellest kinni. Olen tagasi armastatud majas ja muusika keskel. 

Klassikaline muusika on imeline ravim. Nüüd, kui olen tervendamist õppinud, tõden, et 

sümfooniakontsert polegi midagi muud kui üks suur' helitervenduse seanss, kus eri 

helikõrguste vibratsioonid mõjutavad inimese psüühikat ja keha. Vahel mõtlen, et ehk tänu 

laulmisele olengi kõigist oma eluraskustest tervena väljunud. 

 

Hingake! 

“Eestlastel on hämmastav tagurpidi hingamise üldrahvalik tava,” teab Meeli. “Ka oma 

lauluõpilaste puhul näen, kui väga ei osata hingata. Hirmununa või ehmudes tõmmatakse hing 

kinni ja õlad üles niikuinii. Aga ka käsu peale sisse hingates tõmmatakse kõht Sisse, 

diafragma üles ja kopsud kokku. Ometi ütleb elementaarne loogika, et kopse täitev õhk vajab 

ruumi - seega peaks sisse hingates kõht väljaja välja hingates sisse liikuma. 

Õigetpidi liikuv kõht masseerib siseelundeid. Õigesti endasse mahutatavat õhku saab 

oskuslikult jaokaupa välja lasta, nii et lauldes või lihtsalt kõneldeski jätkub üht sõõmu 



mitmeteks fraasideks. 

Rütmis sisse-välja-välja-sisse-sisse-välja pikki ja lühikesi paarishingetõmbeid vaheldades 

rahuneme, saame teadlikku hingamist rakendada nii autoroolis kui ka koosolekul. 

Ventileerime kõiki kudesid ja ärkame üleni ellu.” 

Meeli on hurmavalt eatu. Tema laual lebades ja õigesti hingates võib vargsi piiludes näha Tai 

aroommassaaži tegevat imeilusat iidset piigat kes on teist teenides ise täiesti ARA “Selline 

äraolemine - eriti massaaži lõpuks patsiendile ja endale trummides! - kui ka noodikogus 

tegusalt mediteerimine on mulle eluliselt vajalik. Vajan palju omaette ja enda sees olemise 

aega,” tunnistab Meeli, kes oma tütarde jõuguga korterit jagades väidab end olevat kärarikkalt 

kannatliku. “Oleme üsna lärmakas naiskond 

aga seda kontrollitult ja armastavalt. Tean, et kõik kuhjumised ja lahknemised on vaid üks 

etapp elust. Samas on mul võimendamist ja vägede valitsemist õppides tekkinud arukus mitte 

midagi planeerida. Siis ei ole pettumusi ega taevaga tingimisi.” © 

 

"Sümfooniakontsert polegi muud kui üks suur helitervenduse seanss." 

Erinevad helikõrguste vibratsioonid suudavad mõjutada nii inimese psüühikat kui keha. 
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