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    Websteri sõnaraamatu (2003) kohaselt on “hippie” või 
“hippy” “noor inimene 1960. aastatel, kes hülgas kehtinud 
ühiskondlikud tavad, propageeris spontaansust, armastuse 
vaba väljendamist ja teadvuse avardamist, kandis sageli pikki 
juukseid ja omapäraseid rõivaid ning kasutas psühhedeelilisi 
aineid”.
    See 1960. aastate massimeedia definitsioon on jätnud varju 
kõik antud sõna tegelikud kasutamistavad 1960. aastatele 
eelnenud ajal, nagu näiteks selle, mida mainib Malcolm X oma 
kuulsas autobiograafias. Kirjeldades, kuidas ta 1939. aastal 17-
aastase hangeldajana Harlemis elas, märgib Malcolm, “Mõned 
valged mehed Harlemi piirkonnas, kelle seast nooremaid 
kutsusime me “hipideks”, käitusid rohkem neegrite moodi kui 
neegrid ise. Üks neist rääkis rohkem “hip’i” kui meie seda 
tegime. Ta oleks andnud vastu lõugu igaühele, kes oleks 
väitnud, et ta tunneb mingeid rassivahesid”.
    See kajastab Jack Kerouaci tuttavaid tundmusi raamatus 
“Teel” (1955): “Kõik lihased valutamas kõndisin ma laternate 
all, mööda 27ndat ja Weltoni tänavat Denveri värviliste 
linnaosas, soovides, et ma oleksin neeger, tundes, et parim, 
mida valge maailm oli mulle andnud, ei pakkunud minu jaoks 
piisavalt ekstaasi, piisavalt elu, rõõmu, lööke, pimedust, ei 
pakkunud piisavalt ööd”.
    Tegelik sõna “hipi” oli selgelt Harlemi ebonics’i (mustade 
släng) vorm, mis kandus läbi biitnike ajastu 1960. aastatesse, 
kuni San Francisco Chronicle ajakirjanik Herb Caen oli seda 
1965. aasta lõpuks nende linna saabunud noorte kohta piisavalt 

Hipindus on tegelikult läbi aegade ulatuv subkultuur ... niisama 
vana kui esimesed püsti kõndivad inimolendid ja niisama uus 
kui need rohkem kui 30 000 liiget Hip-Planet’i 
internetileheküljel.
    Sellepärast ei kao hipid mitte kunagi ... kuna nad on alati 
mingil kujul olemas olnud.
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palju kordi kasutanud ... et üleriigiline meedia selle varsti 
tervikuna alla neelas ja patendeeris.
    Kuid peale šikkidesse lõnguslikesse ülikondadesse 
rõivastatud “valgete neegrite”, keda võis näha 1930. aastate 
Harlemis, olid samal ajajärgul tegelikult olemas ka 
pikajuukselised habetunud tüübid, kes kandsid sandaale või 
käisid paljajalu ning kaldusid tavaliselt eelistama pehme 
subtroopilise kliimaga paiku nagu Lõuna-California ja Florida, 
kus nad said korjata endale söögipoolist viljapuudelt, mida tol 
ajal oli nii külluslikult.
    “Loodusepoisid”, nagu neid hiljem kutsuma hakati, olid 
eranditult kas Saksa immigrandid või Ameerika noorukid, kelle 
elu olid mõjutanud Saksa ümberasujad, kes levitasid oma 
Lebensreformi (elulaadi-reformi) sõnumit igaühele, kes oli 
valmis radikaalselt üle astuma 20. sajandi tsivilisatsiooni poolt 
aktsepteeritud piiridest.
    Modernsed primitiivid, naturmensch, wandervogel, 
boheemlased, reformaatorid, rännumehed ja vagabundid on 
kõik ilmingud, mis toovad esile meelelaadi, mis seisab täielikult 
lahus tavaliselt õigeks peetavast.
    Niisiis, miks Saksamaa? Mis juhtus seal 19. sajandil 
niisugust, mis pani sedalaadi nähtuse nii plahvatuslikult 
kasvama.
    Saksamaa oli alati pööranud eeliseks oma hilise alistumise 
Ladina tsivilisatsioonile ning oli ülistanud loomulikku meest ja 
naist kõigi nende eeliste ja puudustega. Rohkem kui 2000 
aastat tagasi (umbes aastal 51 eKr) märkis Julius Caesar 
germaanlaste kohta: “Ainsad olendid, keda nad tunnistavad 
jumalatena, on asjad, mida neil on võimalik näha ja millest 
nad selgelt kasu saavad, nagu näiteks päike, kuu ja tuli; 
teistest jumalatest pole nad iial isegi mitte kuulnud.”
    Sõna “Jumal” oli teutooni keeles kesksoost (Das Gott, või 
vananorra keeles “gud”) ja Rooma ajaloolane Cornelius Tacitus 
(98 A.D.) kirjutas: “Paistab, et Germaani maailmavaate 
kohaselt omandavad saatuse ettekuulutused suurema 
pühaduse, kui need kõlavad naiste suust. Prohvetlus ja 

    Samuti võtsid 1970. aastate alguses paljud hipid Californias 
ja Hawail omaks kõige radikaalsema maa peal elamise vormi ... 
elades koobastes (ja mõnikord puu otsas asuvates majades) 
metsikus looduses, pärismaalaste stiilis. Enamiku Lõuna-
California jõgede, nagu Tahquitz, Deep Creek, Sespe ja The Big 
Sur River kanjonites võis leida noori koopaasukaid.
    See oli järelkaja Naturmenschile ja Wandervogelile, koos 
nende loodusretkedega Alpidesse ja kaugemale lõuna poole 
Itaaliasse, umbes 50 aastat varem ... ning samuti Bill Pesterile, 
kes tuli Californiasse 1906. aastal, et elada Looduses.
    Ida-Austraalia “Metslased” on veel üks tänapäevane lüli 
noorte ketis, kes on hüljanud urbanismi ja pöördunud tagasi 
metsastesse piirkondadesse, kus nad elavad peamiselt 
nomaadlikes tipides New South Walesis Nimbini/Byroni 
piirkonnas. Nende arv ulatub kohati kümne tuhande kanti.
    Pärast seda, kui 1960. aastate kõrgendatud meeleolu ajajärk 
oli mööda saanud, hakkasid paljud inimesed otsima uusi viise, 
kuidas säilitada selgus ja tervis ning “omandasid väljaõppe” 
niisugustes valdkondades nagu jooga, puhas dieet, 
meditatsioon, matkamine, keskkonnaaktivism jne.
    Fred Hirsch, mees, kes andis rohkem kui 50 aasta jooksul 
välja professor Arnold Ehreti raamatuid, võõrustas oma 
kontoris Beaumontis Californias paljusid “happepäid”, kes olid 
1970. aastatel läinud üle “päikese-toidule”, et säilitada oma 
kõrgendatud meeleolu, nagu ka tugevat sidet taimeriigiga.
    Saksamaal tekkis 1970. aastate lõpul Roheline Partei, mis 
kasvas välja Euroopa 1950. aastate tuuma-vastastest 
liikumistest ja levis hiljem teistesse maailma osadesse, kaasa 
arvatud Ameerikasse.
    1980. aastatel paistis veidi aega, et hipide elustiil on 
iganenud ja moest läinud, aga 1990. aastatel kogus see uuesti 
tarmukalt jõudu. Kuigi meedial on kalduvus tembeldada noori 
hipisid, Vikerkaarerahvast ja keskkonnaaktiviste 
anakronismiks ning pidada neid jäänukiteks 1960. aastatest, 
võib igaüks selle artikli juures olevaid fotosid vaadates näha, et 



maagia, nii heas kui halvas mõttes, on eelkõige naiste 
loomupärane anne. Kui meestele on üldiselt loomuomane 
ilmutada naissoo vastu suuremat hoolivust ja austust, siis 
iseäranis selgelt avaldus see vanade germaanlaste puhul. 
Mehed saavad jumalikuks läbi oma tegude, naised läbi oma 
tarkuse."
    Niisiis, indo-germaani rahvaste religioossus – iga kord, kui 
nende loomus saab end vabalt avaldada – kerkib esile ainult 
selles vormis, mida religiooniteadus on kirjeldanud kui 
“loodusreligiooni” või “maa religioone”. Eraldada germaani 
hing tema loomulikust maastikust tähendab ta tappa. 
Roomlased teadsid seda ning niipea kui kristlus oli saanud 
Rooma Impeeriumi riigireligiooniks, hakkasid nende 
misjonärid innukalt maha raiuma germaanlaste metsi ning 
põlema panema nende templeid.

Wandervogeli trükis 

Darmstadti 

kohalikult rühmalt, 

1911

    Maa Päeva tähistati esimest korda 22. aprillil 1970 ning paar 
aastat hiljem, 1972. aasta juulis toimus esimene “Vikerkaare 
Kogunemine” Granby Lake lähedal Colorados. See sai alguse 
kui tervendamise kogunemine spirituaalsete loodust-
armastavate osalejatega ning nagu ütleb pikaajaline 
Vikerkaareliikumise fokuseerija Michael John: “Meie juured on 
keskaja paganlikes festivalides, ning Kristuse järgsel ajal, mil 
viis, kuidas me pühitseme suve, ja meie ühtsus on kohal, on 
miski toonud meile tagasi selle mälestuse, et anda meile 
võimalus seda uuesti kogeda. Ma arvan, et Vikerkaare 
Kogunemine on lihtsalt muistsete festivalide uuesti esile 
kerkimine”. (Tsitaat Michael Nimani raamatust “People Of The 
Rainbow” – 1997)

1990. aastate keskpaigaks oli 10 000 “Metslast”, kes elasid Ida-

Austraalia metsades, paljud neist Nimbini ja Byron Bay ümbruses, 

New South Walesis. Eelistatumaks eluasemeks olid väikesed 

nomaadlikud tipid. Peaagu kõik need Gen-X noored pärinevad 

suurtest linnadest nagu Sidney ja Melbourne ning see liikumine on 

tänase päeva järelkajaks Saksa Naturmenschile ja Ameerika 1960. 

aastate noorteliikumistele.



"Vegetarisches Speisehaus", 1900

    Iga kord, kui kirik puutus kokku paganlike elementidega, 
mida ta ei suutnud maha suruda, andis ta neile kristliku 
dimensiooni ja assimileeris need. Esivanemate traditsioonid 
vaadati üle ja esitati uues tõlgenduses, kuid kirikul ei läinud 
kunagi korda germaani paganlikku pärandit minema pühkida.
    Hermanni võit (9 A.D.) oli tõkestanud Rooma 
kolonisatsiooni, mistõttu Germaania säilitas oma muistse keele 
ja pääses varajasest kristianiseerimisest.
    Meister Eckhart (ca 1260 – ca 1328) esindas tõenäoliselt 
kõige tugevamalt seda müstitsismi arengut, mis tulenes 
teutoonliku indo-euroopa vaimu vastuhakust Rooma 
kristlusele.

    Klaus Voorman kujundas kaane ja joonistas illustratisoonid 
Beatles’i pöördeliseks osutunud albumile “Revolver” (1966). 
Beatles’i Saksa perioodist räägib video “Backbeat” (1994). 
Psühhedeelilist muusikat purskas raevukas Briti bänd The 
Yardbirds (1963–1968), kus mängisid juhtivate kitarristidena 
Eric Clapton, Jeff Beck ja Jimmy Page. Peaaegu iga hevibänd 
alates Jimi Hendrixist ja Cream’ist kuni Black Sabbath’i ja Van 
Halen’ini kasutasid valemit, mille oli leiutanud The Yardbirds.
    Pärast 1960. aastate lõppemist sai 1970. aastatest kümnend, 
mil uuesti asus maale elama rohkem inimesi kui ühelgi teisel 
perioodil 20. sajandil.

California surfar ja tema 

tüdruk-sõber olid ühed 

neist noortest inimestest, 

kes asusid elama 

metsikusse loodusesse 

1960. aastate lõpul ja 

1970. aastate alguses, 

peamiselt Californias, 

Hawail ja mõnel pool 

Euroopas. See kõige 

radikaalsem 

kommunalismi vorm oli 

kordus Wandervogeli ja 

Naturmenschi perioodist 

umbes 60 aastat varem 

Saksamaal ja Šveitsis 

(Taylor Park, Kauai, 

Hawaii, 1971)



    Keskajal eksisteeris Saksamaal ja Hollandis rühm 
nimetusega “Vaba Vaimu Vennad ja Õed”. Tuntud ka 
adamiitidena, olid nad varasema rühma, adamiaanide vaimsed 
järeltulijad. Nad korraldasid alasti kogunemisi üsas, näiteks 
kusagil koobastes, et saavutada uuestisünd paradiisliku 
süütuse seisundisse.
    1796. aastal avaldas Christoph Wilhelm Hufeland Weimarist 
oma pöördelise tähtsusega uuringu vananemisest “Elu 
Pikendamise Kunst” ning kasutas raamatu eessõnas sõna 
“makrobiootiline”, kusjuures raamatu teise väljaande puhul oli 
see sõna juba pealkirjas. Ta pidas väga tähtsaks niisuguseid 
asju nagu kehalised harjutused ja värske õhk, päevitamine, 
regulaarne päevakava, mõõdukas dieet, virgutav matkamine ja 
meditatsioon, mis kõik oli oma ajast kaugel ees.
    Goethe (1749–1832) vaatenurk kustutas piiri inimese ja 
looduse vahel täielikult. Loodusreligioossuse poeedina uskus 
ta, et “Jumalat pole võimalik kummardada mingil kaunimal 
viisil kui spontaansusega, mis hoovab välja inimese 
puhtsüdamlikust vastastikkusest suhtlusest loodusega”.
    Veel üks poeetiline tsitaat Goethelt (1832) “Inimene oma 
ekslikkuses on jõuliselt sekkunud looduse toimimisse. Ta on 
laastanud metsi ning seeläbi muutnud koguni 
atmosfääritingimusi ja kliimat. Mõned taime- ja loomaliigid 
on inimese tegevuse läbi täielikult välja surnud, kuigi nad olid 
looduse majanduses olulise tähtsusega. Kõikjal mõjutab õhu 
puhtust suits ja muu sarnane ning jõed on reostatud. Need ja 
muud asjad on tõsised kuritarvitused looduse suhtes, millest 
inimene tänapäeval mööda vaatab, kuid mis on kõige 
suurema tähtsusega ja mis kord avaldavad oma halba mõju 
mitte ainult taimedele vaid ka loomadele, kellel ei ole inimese 
talumis- ja vastupanuvõimet”.
    1866. aastal tarvitas Ernst Haeckel Jena Ülikoolist esimest 
korda sõna “ökoloogia”, rajades nõnda selle kui püsiva 
teadusliku distsipliini kõikidele tulevastele põlvkondadele. 
Ökoloogial kui kontseptil oli rohkem ühist budismiga ja selle 
poolt tunnistatava kogu elu üksolemisega.

Loodusepoiss Gypsy Boots valmistumas Newporti Popfestivaliks 

1968. aasta augustis. Sündinud San Franciscos 1916. aastal oli 

ta kõige olulisem elav ühenduslüli vana Naturemensch’i ja 1960. 

aastate Lillelaste vahel. Ta oli tasustatud esineja paljudel 

kontsertidel, koos selliste muusikutega nagu Grateful Dead, Jimi 

Hendrix ja Jefferson Airplane, kuid samas oli ta harrastanud hipi 

elulaadi vabas looduses juba alates 1930. aastatest. (Photo 

courtesy of Gypsy Boots)

Saksa fotograaf Astrid Kirchherr “leiutas” biitlid oma 
kaameraga, andes neile nõu riietumise ja kehahoiaku suhtes 
ning jäädvustades nende imagod mõnedel hindamatutel 
varajastel fotoüesvõtetel.
    Sügava ja südamliku tänuna oma Saksa fännidele salvestas 
ansambel Beatles hiljem laulud “Komm gib Mir Deine Hand” (I 
Want To Hold Your Hand) ja “Sie Liebt Dich” (She Loves You) 
saksa keeles.



    Endine protestantlik vaimulik Edurad Baltzer avaldas samuti 
1860. aastatel oma neljaköitelise raamatu teemal naturliche 
lebensweise ehk “loomulik elulaad”. Ta koondas kokku mõned 
taimetoitlased ja rajas Vaba Religioosse Kogukonna ning 
hiljem avaldas raamatu Pythagorasest kui oma liikumise 
eelkäijast.
    Baltzeri kirjutised avaldasid sügavat mõju noorele 
maalikunstnikule Karl Wilhelm Diefenbachile (1851–1913), kes 
samuti asutas edaspidi mitmeid kogukondi ning korraldas 
workshop'e religioonist, kunstist ja teadusest. Diefenbach 
veetis viimase osa oma elust Vahemeres asuval Capri saarel, 
mis oli pelgupaigaks ka teistele elulaadi reformaatoritele. Kaks 
tema õpilast, Fidus ja Gusto Graser avaldasid edaspidi tohutult 
suurt mõju oma kunsti ja reformi sõnumitega.

"Lightgebet" 

("Palve Päikesele"), 

Fidus, 1913

    Loodusepoiss eden ahbez osales ansambli Beach Boys loo 
“Pet Sounds” salvestusel 1966. aastal ja kui ansambli Beatles 
populaarsus jõudis 1968. aastal oma haripunkti ... ei teadnud 
enamik nende fänne iial, et kunagine armetu baariansambel 
Liverpoolist tegi oma esimese suure läbimurde aastal 1960 
Saksamaal Hamburgi klubides mängides. Neli õlitatud ja taha 
kammitud juustega inglise poissi muutsid radikaalselt oma 
imagot ja soengustiili pärast kohtumist Klaus Voormani ja 
mitmete teiste Saksa kunstitudengitega, kes kandsid pulstunud 
pikki juukseid ja lakkasid otsmikul. George Harrison ütles, et 

“Herbst” 

(Sügis), 

seinamaalingu 

kavand, Fidus, 

1934. (Pane 

tähele “rahu” 

sümbolit 

ülaservas.)



Diefenbach ja Fidus 

Hollriegelskreuthis 

Saksamaal, 1887

    Fidust peetakse võib-olla et suurimaks psühhedeelilise 
kunsti meistriks läbi aegade ning tema teosed edestasid 1960. 
aastate mitmevärvilisi plakateid ja albumeid rohkem kui poole 
sajandiga.
    Gusto Graserist sai hiljem kirjanik Hermann Hesse lähedane 
sõber ja õpetaja. Hesse jutustus “Kaljude Seas – Märkmeid 
Looduse Inimesest” (1908) kirjeldab, kuidas nad elasid koos 
Graseriga loodusinimeste ja erakute elu, magades koobastes 
Šveitsi Alpides ning paastudes päevi ja nädalaid. Guru ja jüngri 
suhe Hesse romaanis “Siddhartha” (1922) peegeldas tema enda 
sidet Graseri kui oma õpetajaga. Graseri luuletused ilmusid 
mõnedes Wandervogeli ajakirjades.
    1870. aastal elas 2/3 Saksamaa elanikkonnast maal, kuid 
aastaks 1900 oli seal juba 2/3 linnaelanikke. 19. sajandi 
lõpukümnenditel oli Saksa keskklassist saanud pealiskaudne, 
labane, enesega rahulolev, ablas, materialistlik, 
industrialiseeritud, tehnokraatlik ja pateetiline. Vastuseks 

    Ameerika idarannikul olid professorid Timothy Leary, 
Richard Alpert (Ram Dass) ja Ralph Metzner 1960. aastate 
alguses ametis oma psühhedeeliliste uuringutega, kõigepealt 
Harvardi Ülikoolis ja hiljem Millbrooki mõisas New Yorgi 
osariigis. Nad tajusid kiiresti tugevat seost LSD poolt esile 
kutsutud arhetüüpide ja nende paljude Saksa päritolu 
lähtevormide vahel, mida võis leida 20. sajandi teadlaste, 
kunstnike ja kirjanike töödest.
    LSD sünteesis esimest korda 1938. aastal Šveitsis doktor 
Albert Hoffmann. 1963. aasta sügisel avaldasid doktor Leary ja 
tema kolleeg, Saksa päritolu doktor Metzner oma kord 
kvartalis ilmuvas ajakirjas “The Psychedelic Review” artikli 
pealkirjaga: “Hermann Hesse: Sisemise Teekonna Poeet”. Kuigi 
Hesse romaanid “Siddhartha” (1922) ja “Stepihunt” (1927) olid 
ilmunud Saksamaal hulk aastakümneid enne 1960. aastaid, 
pidasid Leary ja Metzner neid kõige olulisemaks 
psühhedeeliliseks kirjanduseks, mis oli hetkel kättesaadav. 
Osalt tänu selle artikli mõjule müüdi neid romaane 1960. 
aastatel miljoneid eksemplare ning neid võis leida terve 
põlvkonna seljakottides. Peaaegu kõik hipid lugesid Hesset!
    1964. aastal avaldasid Leary, Alpert ja Metzner oma 
pöördelise tähtsusega raamatu “The Psychedelic Experience”, 
mida hakati üsna varsti hipiliikumise “piibliks” nimetama. 
Sissejuhatusse kirjutasid nad austusavalduse Šveitsi 
psühholoogile, doktor Carl Jungile, kes oli pühendunud 
sisekaemuslike visioonide uurimisele. Doktor Jung, kes samuti 
oli kunagi Asconas asunud (1900), oli isiklikult pealt näinud 
paljusid spirituaalseid puhastumisrituaale, sealhulgas 
paastumine, dieet ja intensiivne matkamine, mis võivad 
mõnikord esile kutsuda psühhedeelilist tüüpi kõrgendatud 
meeleolu.
    1960. aastate edenedes sai “rahu” sümbolist (mida Fidus oli 
kasutanud juba nii ammu kui 1934. aastal) tuttav ikoon kunstis 
ja grafitis ... samas kui Volkswageni buss kujunes kõige 
olulisemaks hipide transpordivahendiks ja isegi elulaadi 
sümboliks. Buss oli loodud ja konstrueeritud 1949. aastal 
Wandervogeli põlvkonna tehnikute poolt.



sellele nähtusele tekkis hulk loodusliku tervendamise 
meetodeid ning veelgi rohkem organiseeritud noorteliikumisi.
    1882. aastal avaldas Louis Kuhne Saksamaal Leipzigis 
raamatu pealkirjaga “Uus Tervendamise Teadus” ning see töö 
pani aluse sellele, mis hiljem sai tuntuks kui Naturopaatia. 
Tõlgituna 50sse keelde oli see inspiratsiooniks tervele 
põlvkonnale tervisepraktikutele ning samuti kiitis seda väga 
Mahatma Gandhi, kelle sõnul oli see Indias väga populaarne.
    1896. avas Adolf Just oma Jungborni retriidikeskuse 
Saksamaal Hartzi mägedes Isenburgi lähedal, mis oli tõelise 
loomuliku elulaadi näidisinstitutsiooniks ja oli mõeldud 
selleks, et näidata, kuidas oleks võimalik uuesti sisse seada 
kõige lähedasem ühendus loodusega.

"Gnadennacht" Fidus, 1912

    “Surfiboheemlased”, kel olid pulstunud juuksed ja 
kitsehabemed ning taimetoitlase elulaad, sõitsid oma punasest 
puust lainelaudadega Malibu piirkonna pooltühjades randades 
1950. aastate algupoolel. 1950. aastate lõpu California ja Hawai 
surfiskeene oli eelkäijaks kontrakultuurile, mis algas 1964. 
aastal ning mille komponentideks olid pikad juuksed, 
looduslikud toidud, reisid Mehhikosse, psühhedeeliline 
muusika, vabas looduses elamine, omalaadne sõnavara, anti-
autoritaarne hoiak ja globaalsed reisisihtkohad. Surfibändil 
“The Gamblers” oli 1960. aastatel hittlaul “Moon Dwag” ja 
plaadi B poolel oli laul “LSD 25”. Surfikitarri vaieldamatul 
kuningal Dick Dalel oli 1961. aastal hitt “Let’s Go Trippin”, 
mille hiljem salvestas Beach Boys (1964). Tuntud surfiartistist 
Rick Griffinist sai hiljem ka tunnustatud hipiartist.

Surfiskeene edestas hipiperioodi vähemalt ühe kümnendiga 

ning neil oli palju ühiseid tunnusjooni. See surfisedaan oli 

maalitud psühhedeelistes värvides Ohaul Hawail 1962. aastal, 

pool kümnendit enne kuulsat “Armastuse Suve” San Franciscos.



    Oma väga menukas raamatus “Tagasipöördumine 
Loodusesse” (1896) võttis Mr. Just häälekalt sõna õhu ja vee 
saastamise vastu, samuti lihatoidu, elusalt lahkamise, 
vaktsineerimise, kohvi, alkoholi, suitsetamise ning koolides 
antava niinimetatud hariduse vastu. Taas oli Gandhi nii 
liigutatud Adolf Justi mässust teadusliku meditsiini raviviiside 
vastu, et see aitas tal formuleerida oma ideoloogia tuleviku 
tarvis. Kui ta 1944. aastal vanglast vabastati, avas ta Indias 
Loodusravi sanatooriumi, mis põhines Justi mudelil.
    1904. aastal kirjutas Saksa autor Richard Ungewitter 
raamatu pealkirjaga “Die Nacktheit” (alastiolek), milles ta 
propageeris nudismi ning lihast, tubakast ja alkoholist 
hoidumist. Ta oli kirjastanud raamatu ise, kuid sellest sai 
kiiresti bestseller. Taimetoitluse aspekt oli suunatud keha ja 
hinge puhtusele ning sellega kaasnesid regulaarsed harjutused 
kehalise vormisoleku tagamiseks. Saksa hoiak alastuse suhtes 
pole 100 aasta jooksul eriti muutunud ning ka praegu võib 
soojal suvepäeval leida järvede ja jõgede ääres inimesi, kes 
naudivad päikesepaistet ilma riieteta.

Alasti suplemine on Saksamaal pikka aega populaarne olnud. (1916)

    1967. aasta Monterey ja Newporti Popfestivalidel oli Boots 
makstud esineja koos selliste muusikutega nagu Grateful Dead, 
Ravi Shankar, The Jefferson Airplane ja The Jimi Hendrix 
Experience.
    Kaks Bootsi suuremat austajat olid Mama Cass Elliot 
ansamblist “The Mamas And Papas” ja Carolyn (“Mountain 
Girl”) Garcia, Jerry Carcia naine.
    Hästiinformeeritud isikud nõustuvad ühtlasi sellega, et 
Bootsi mõju aitas inspireerida mitmete Los Angelese 
rockansamblite liikmeid hakkama taimetoitlasteks, iseäranis 
Randy Californiat ansamblist “Spirit”, Arthur Leed ansamblist 
“Love” ning samuti Sky Saxtonit ansamblist “Seeds”. Mickey 
Dolenz, TV popneliku “The Monkeys” kõige hullem liige, oli 
samuti Bootsi fänn, samas kui Frank Zappa esines koos 
Bootsiga kultusfilmis “Mondo Hollywood” (1968) ning nad olid 
ilmselt kaks ainukest habemega ja pikajuukselist kutti L.A.-s, 
kes jutlustasid “ainevaba” filosoofiat 1960. aastate lõpupoole.

Saksa väljalase haruldasest Capitol 45 piltümbrisega 

singlist aastast 1968, “We’re Having A Lovin-In”, 

salvestanud California Loodusepoiss Gypsy Boots.



Wandervogel, 1926

    19. sajandil tekkis Saksamaal hulgaliselt matkaühinguid. Üks 
rühm nimega “Looduse Sõbrad” edendas seltskondlikku 
matkamist ja kasutas sloganit “Vabad Mäed, Vaba Maailm, 
Vabad Inimesed”.
    Teise rühma, mida kutsuti “Wandervogel”, rajasid 1895. 
aastal Steglitzis, Berliini eeslinnas Hermann Hoffmann ja Karl 
Fischer. Nad hakkasid viima keskkooliõpilasi loodusesse 
jalutuskäikudele ning hiljem ka pikematele matkadele. See 
laiaulatuslik noorteliikumine, mis oli oma olemuselt nii anti-
kodanlik kui ka teutooni paganlik ning koosnes peamiselt 
Saksa keskklassi noortest, organiseerus peatselt 
autonoomseteks rühmadeks.
    Wandervogeli liikumine levis üle kogu Saksamaa, selle 
liikmed olid enamasti 14–18 aastased ning neid oli lõpuks
50 000. Nad nägid välja osalt nagu hulkurid ja osalt 
vanamoodsad, kasutasid oma rahalisi ressursse ühiselt, 
kandsid villaseid keepe, põlvpükse ja tirooli mütse ning võtsid 
ette pikki matku üle kogu maa, laulsid oma versioone Goliardi 
lauludest ja elasid laagrites väga lihtsates tingimustes. 

märgib oma autobiograafias: “See oli Max, kellega koos 
katsetasin ma esimest korda paastumist ja spetsiaalseid 
dieete ning sain ühtlasi teada palju jooga kohta”.
    1940. aastatel elas Boots vabas looduses Tahquitzi Canyonis 
koos kõigi teiste Loodusepoistega, suples külmas mäestikuvees, 
sõi puu- ja juurvilju, magas kaljudel või koobastes, matkas ning 
müüs produkte Palm Springsis.
    1953. abiellus ta Lois Bloemkeriga, asus elama Griffith Parki 
Los Angeleses ning tal oli 3 poega. 1958 avas ta oma 
“Terviseonni” Hollywoodis, mis oli suur hitt, ning varsti pärast 
seda alustas oma karjääri tõsise terviseõpetajana ja optimaalse 
eluviisi eeskujuna.
    1960. aastate algul esines ta rohkem kui 25 korda Steve 
Alleni shows, mida vaadati umbes 25 miljonis peres. Steve 
Allen oli algselt alustanud “Täna Õhtul” showga ning alustas 
siis omaenda showd, kus esinesid näiteks sellised külalised 
nagu Elvis Presley, Jack Kerouac, Frank Zappa ja 
psühhedeelilise muusika ansambel Blue Cheer.
    Kui ansamblid Beatles ja Rolling Stones 1960. aastate keskel 
Los Angelesse saabusid, siis paistsid nende “potisoengud” üsna 
igavad, võrrelduna kohaliku rockansambli “The Seeds” 
liikmetega, kes kandsid õlgadeni pikki juukseid, tänu Gypsy 
Bootsile ja tema kambale. Ansambli “Seeds” laulja, 
taimetoitlane Sky Saxon oli leiutanud uut tüüpi muusika ... 
“Flower Punk”. Koguni Jimi Hendrixil oli esireakoht Seedsi 
kontserdil ning Doors mängis Seedsi kontsertreisidel teise 
esinejana.
    Kui 1966. aastal algasid Griffith Parkis Love-In’id, siis 
vaatasid mõned Lillelapsed, kes olid Owsley happe mõju all, 
ülesse suurte puude poole, et näha kuidas Gypsy Boots kiigub 
ja ronib oksalt oksale, ning hüüatasid “mille mõju all see kutt 
on.... Ma tahaksin kindlasti saada seda ühe annuse!” Aga 
Bootsi “kõrgendatud meeleolu” oli alati põhjustatud tema 
päikesest-laetud toidust, nagu viigimarjad ja viinamarjad, ning 
samuti tema regulaarsetest füüsilistest harjutustest.



Mõlemast soost noored suplesid alasti üheskoos järvedes ja 
jõgedes ning oma kodulinnades rajasid nad “pesasid” ja “anti-
kodusid”, mõnikord lagunenud lossides, kus nad siis kohtusid, 
et kavandada matku ning mandoliini ja kitarri mängida.
    Nende lühikestest nädalalõpuretkedest said 3–4 nädalat 
kestvad ja sadade miilide pikkused reisid. Peatselt seadsid nad 
sisse püsivad laagrid metsikus looduses, mis olid kõikidele 
avatud. Rühmad töötasid tasule mõtlemata, täiustades oma 
laagripaiku ning ehitades onne ja varustades neid lihtsa mööbli 
ja vajaliku sisseseadega. Kõigest sellest kujunes kogum 
pretsedente, mis sai aluseks noorte hostelite liikumisele, mis 
sai alguse 1907. aastal, mil Richard Schirmann avas esimese 
hosteli Altenas, Saksamaal.
    Peamiselt püüdsid Wandervogeli liikmed saavutada ühtsust 
loodusega, muistse rahva-vaimuga, nagu see kehastus 
traditsioonilises talupojakultuuris, ning üksteisega. Nad 
arendasid välja harmoonilise müstilise resonantsi oma 
ümbruskonnaga.

Elizabeth Dorr mõnede 

oma tütardega Asconas, 

1905 (Pööra tähelepanu 

peapaeladele!)

    Kuid see Loodusepoiss, kellele sai osaks kanda tungal edasi 
vanemast ajastust (umbes 1930.–1940. aastad) ... 1960. aastate 
hipipõlvkonnale, oli Gypsy Boots.
    Sündinud 1916. aastal San Franciscos Vene juutide peres, 
kasvas “Boots” üles San Francisco ümbruskonnas, kus ta 
loobus koolis käimisest juba noores eas, et reisida ja elada 
looduslähedast elu. Ta kohtas Maxmilliani Kelley’s Cove rannal 
1935. aastal ning sellest peale hakkas tema elu muutuma. Boots 

Loodusepoiss Maximillian Sikinger oma kodus Santa Monica 

mägedes 1946. Max lahkus Saksamaalt 1935. aastal ning 

suundus Lõuna-Californiasse, kus ta inspireeris paljusid 

Ameerika noori hakkama “Loodusepoisteks”. 1960. aastatel 

oli ta sageli kohal popfestivalidel ja kontsertidel ning teda 

peeti paljude Topanga hipide guruks.



    Väljendit “Lebensreform” (elulaadi-reform) kasutati esimest 
korda 1896. aastal ning see võttis kokku mitmesugused 19. 
sajandi ja 20. sajandi algupoole Saksa ühiskondlikud trendid.

    Iseäranis siis järgmised:
   . taimetoitlus
   . nudism
   . looduslik meditsiin
   . alkoholist hoidumine
   . rõivastusreform
   . asundusliikumised
   . aedlinnad
   . põllumaareform
   . seksuaalreform
   . tervislik toit ja majandusreform
   . sotsiaalreform
   . naiste, laste ja loomade vabastamine
   . kommunitarism
   . kultuuriline ja religioosne reform: st. religioon või 
     maailmavaade, mis tähtsustab naiselikku, emalikku ja 
     eksistentsi loomulikke jooni.

    Kaugemal lõunas, Šveitsis, oli väike Ascona nimeline 
kaluriküla, mis asus Maggiore järve ääres Šveitsi ja Itaalia piiri 
Šveitsi poolsel küljel. 1900. aastal algas kontrakultuuri 
renessanss, mis kestis kuni umbes 1920. aastani. Asconast sai 
sihtpunkt kõikidele Euroopa vaimsetele mässajatele.
    Elulaadi eksperimendid olid suurmood: sürrealism, 
moderntants, dada, paganlus, feminism, patsifism, 
psühhoanaüüs ja looduslik ravimine. Osalejateks olid 
muuhulgas Hermann Hesse, Carl Jung, Isadora Duncan, 
D.H.Lawrence, Arnold Ehret ja Franz Kafka.
    Sajandivahetusel elas Saksamaal 55 miljonit inimest ning 
seal oli sama palju suuri linnu nagu kogu ülejäänud Euroopas 
kokku. Industrialism, tehnoloogia, saastatus ja “affluneza” 
panid aluse kriisile selle aja üle-priviligeeritud saksa keelt 

    Aga 1948. aasta kevadel sai eden ahbez rahvusvaheliselt 
tunnustatud tegelaseks, kui Nat King Cole salvestas tema laulu 
“Loodusepoiss”. Fotod ja lood edenist ja tema naisest Annast 
ilmusid sel aastal ajakirjades Life, Time ja Newsweek.
    15. aprillil 1908 Brooklynis New Yorgis sündinud “ahbez” oli 
kõndinud 4 korda läbi Ameerika, sõitnud kaubarongidega ja 
elanud Tahquitzi Canyoni koopas, enne kui ta kirjutas oma
#1 hittmeloodia, mis oli hittide edetabelis 15 nädalat.
    Laul ise oli osalt autobiograafiline, kuid samas ka 
kummardus tema Saksa mentorile Bill Pesterile, kes oli 23 
aastat temast vanem ja oli olnud Loodusepoiss juba 
aastakümneid, kui eden teda Lõuna-Californias Coachella orus 
kohtas.
    Veel üks Loodusepoiss Maximillian Sikinger oli sündinud 
Saksamaal Augsbergis 1913. aastal ning veetis enamiku oma 
lapsepõlvest ja noorusest elades vabas looduses paljude 
Euroopa linnade lähikondades. Tänu oma rännakutele, 
isiklikele kontaktidele ja väljas elamisele oli tal tekkinud elav 
huvi loodusliku tervendamise erinevate aspektide vastu; 
toitumine, vesiravi, paastumine, istevannid, süvahingamine ja 
päikesepaiste.
    Max lahkus Euroopast 1935. aastal 22 aastasena, saabus 
Ameerikasse ning suundus Californiasse, kus ta reisis ringi 
koos Loodusepoistega, kes hindasid väga kõrgelt tema 
psüühilist enesevaatlust ja filosoofilisi ideid. Maximilliani 
maailmareisid ja tormiline minevik olid andnud talle sügava 
mõistmise paljude elu mõistatuste suhtes.



rääkivate inimeste seas. Pettekujutustest vabanenuid hakkas 
saabuma Asconasse sadade kaupa.
    Looduslikult kaunis ümbruskond inspireeris linnainimesi 
alasti päevitama, magama vabas õhus, matkama, ujuma ja 
paastuma. See küla omandas kiiresti üldise kuulsuse kui 
tervisekeskus.
    Hermann Hesse oli erutatud, nähes nelja pikkade juustega ja 
sandaalides meest teel Asconasse külast läbi minemas. Ta 
järgnes neile, jäi sinna paigale ning alustas siis looduslikku ravi 
oma alkoholismi vastu. Aasta oli 1907.

Hermann Hesse, kes 

sündis 2. juulil 1877. 

aastal Musta Metsa 

lõunaservas Calwis 

Saksamaal, teadis 

juba 13-aastasena, et 

ta tahab saada kas 

poeediks või üldse 

mitte kellekski. Alates 

1950. aastatest, koos 

Beat põlvkonnaga, 

said tema romaanid 

tohutult populaarseks 

inglisekeelses 

maailmas, kus nende 

kriitilisus kodanlike 

väärtuste suhtes ning 

huvi Ida vaimsuse ja 
jungiaanliku psühholoogia vastu kajastas tõusvat mässu mõttetu elu 

vastu. 1960. aastatel sai Hermannist kümnendi romaanikirjanik, tema 

teoseid “Siddhartha” (1922) ja “Stepihunt” (1927) müüdi miljonites 

eksemplarides ning need köitsid ja vormisid Ameerika lugejaskonda. 

Tõeline ajalugu loeb alati Hesset kõige tähtsamaks ühenduslüliks tema 

noorusaja Euroopa kontrakultuuri ja selle hilisemate Ameerika 

järeltulijate vahel. (Foto aastast 1908.)

    Mõned Eutropheoni noored töötajad olid ameeriklased, kes 
olid omandanud Saksa Naturmenschi ja Lebensreformi imago 
ja filosoofia, kandsid pikki juukseid ja habemeid ning toitusid 
üksnes toorestest puu- ja juurviljadest. “Loodusepoisid” 
pärinesid kõikjalt üle Ameerika, kuid jõudsid tavaliselt lõpuks 
Lõuna-Californiasse. Mõned tuntumad neist olid Gypsy Jean, 
eden ahbez, Maximilian Sikinger, Bob Wallace, Emile 
Zimmerman, Gypsy Boots, Buddy Rose, Fred Bushnoff ja 
Conrad. See oli aastakümneid enne biitnikke või hipisid ning 
nende mõju oli väga olulise tähtsusega. Oma raamatus “On The 
Road” märkis Jack Kerouac, et 1947. aasta suvel Los Angelesest 
läbi sõites nägi ta “juhuslikku Loodusepoisist pühakut, 
habemega ja sandaalides”.

“Loodusepoisi” 

lauliku kaas, 

eden ahbez, 

1948. Olles 

sündinud 

vaesesse juudi 

perekonda, kus 

oli ühtekokku 

13 näljast last, 

ei pidanud see 

Brooklyni orb 

enam kunagi 

muretsema, 

kust raha 

saada, pärast 

oma edukat 

#1 hittlugu, 

mille laulis 

kuulsaks Nat 

King Cole.



Nudistide päikesepalvus, 1929

    Ascona rahvas hoidus munadest, piimast, lihast, soolast ja 
alkoholist. Loodusravi oli võimas idee germaani meeles ning 
see oli laialt levinud ja põhjalik vastuhakk teadusele ja 
professionalismile.
    20. augustil 1903 avaldas Californias San Francisco 
anarhistlik ajaleht mahuka artikli Asconast, kirjeldades 
sealseid inimesi ja nende filosoofiaid. See oli kindlasti üks 
esimestest kordadest, mil üksikasjalikud uudised Euroopa 
kontrakultuurist California rannikule jõudsid.

Seitse California “Loodusepoissi” Topanga Canyonis, augustis 

1948. Nad olid esimene põlvkond ameeriklasi, kes võtsid omaks 

“naturmenschi” filosoofia ja imago, elasid mägedes ning magasid 

koobastes ja puude otsas, mõnikord kuni viieteistkümnekesi 

koos. Kõik nad olid käinud ja mõni ka töötanud “Eutropheonis”, 

kus John Richter pidas oma inspireerivaid loenguid toortoidust ja 

looduslikust eluviisist. Poistel oli tavaks mõnikord reisida mööda 

California rannikut üles kuni 500 miili, lihtsalt selleks, et korjata 

ja süüa mõned värsked viigimarjad. (Tagareas: Gypsy Boots, Bob 

Wallace, Emile Zimmerman. Esireas: Fred Bushnoff, eden ahbez, 

Buddy Rose, ?) – (Photo courtesy of Gypsy Boots.)



"Satana", Fidus, 1896

    Vahest ehk kõige kesksemaks neopaganlikuks elemendiks 
Saksa rahvaliikumistes oli päikesekummardamine, mida usuti 
olevat muistne teutooni religioon. Juba vähemalt romantismi 
ajast alates olid prominentsed sakslased pakkunud välja 
päikesekummardamist kui kõige ratsionaalsemat alternatiivi 
kristlusele. Päikese kujutised olid kesksel kohal soovis 
pöörduda tagasi loomuliku paganluse ja loodusliku elulaadi 
juurde ning elada harmoonias maaga.
    Eugene Diedrichsi kirjastus oli neopaganluse väga austatud 
häälekandja ning suure Volkische liikumise religioosne – mitte 
poliitiline – relv. Diedrichs kujutas ette “orgaanilist inimeste 
riiki” (organischer Volksstaat) ja sarnaselt Carl Jungile eelistas 
tagasipöördumist muistsete teutoonide loodusreligiooni juurde.

    Abikaasad John ja Vera Richter avasid 1917. aastal Toor-
Toidu kohviku “Eutropheon” ning oma eksisteerimise aja 
jooksul võõrustas see tuhandeid kliente ja õpetas paljudele 
inimestele, kuidas valmistada mitmesuguseid toorhõrgutisi, 
nagu päikese käes kuivatatud leiba, salateid, kastmeid, suppe, 
jooke ja paljusid teisi tervislikke alternatiive tüüpilisele 
1920.–1940. aastate Los Angelese köögile.
    Johni muljetavaldavatel loengutel osalesid paljud noored 
terviseentusiastid, kellest hiljem said tuntud terviseõpetajad ja 
kirjutiste autorid, ning Vera retseptiraamat oli eelkäijaks 
paljudele kaasaegsetele Elus-Toidu retseptiraamatutele.

Professor Arnold Ehret vahetult pärast 49 päeva kestnud paastu 

Kölnis, Saksamaal, umbes aastal 1905. Hiljem emigreerus Ehret 

Lõuna-Californiasse ning aitas Ameerikas kaasa uue subkultuuri 

esile kerkimisele, mis põhines tema loodusfilosoofial ja 

looduslähedasel elulaadil. Tema raamatuid on rohkem kui 70 aasta 

jooksul pidevalt juurde trükitud. (Photo courtesy of Fred Hirsch)



    Mitte keegi pole kirjeldanud solarismi paremini kui Ernst 
Haeckel (1834–1919), väljapaistev teadlane, kes esimesena 
pakkus välja sõna “ökoloogia”: “Päike, valguse ja soojuse 
jumalus, mille mõjust kogu orgaaniline elu mitteteadlikult ja 
otseselt sõltub, on usutud olevat niisuguseks [naturalistliku 
monoteismi] nähtuseks juba palju tuhandeid aastaid. 
Päikesekummardamine paistab kaasaegse teadlase jaoks 
olevat parim kõikidest teismi vormidest ning see, mida on ehk 
kõige kergem lepitada kaasaegse monismiga. Sest on ju 
kaasaegne astrofüüsika ja geogeenia meile õpetanud, et maa 
on kild, mis on irdunud päikesest ja mis lõpuks naaseb oma 
vanema rüppe. Kaasaegne füsioloogia õpetab meile, et 
orgaanilise elu algallikaks on protoplasma formeerumine 
ning et see süntees lihtsatest anorgaanilistest ainetest, veest, 
süsihappest ja ammoniaagist, leiab aset ainult päikesevalguse 
mõjul ... tõepoolest, kogu meie kehaline ja mentaalne elu, 
nagu ka kogu muu orgaaniline elu, sõltub lõppude lõpuks 
päikese valgus- ja soojuskiirtest. Seepärast paistab terve 
mõistuse valguses päikesekummardamine kui naturalistliku 
monoteismi vorm omavat palju tugevamat alust kui 
antropistlik jumalakummardamine kristlaste ja teiste 
monoteistide juures, kes kujutlevad oma jumalat inimese 
vormis. On tõsiasi, et päikesekummardajad saavutasid juba 
tuhandeid aastaid tagasi kõrgema intellektuaalse ja moraalse 
standardi kui enamus teisi teiste. 1881. aastal Bombays 
viibides jälgisin ma kõige suurema poolehoiuga vagameelsete 
Parside päikeseriitusi, kes mererannal seistes või 
palvemattidel põlvitades väljendasid oma sügavat armastust 
päikesele, tõusu ajal ja loojangul.”
    20. sajandi alguses hakkasid paljud sakslased tundma 
rõhuvate poliitiliste jõudude raskust, jõudude, mis viisid riigi 
hiljem kahte maailmasõtta ja muutsid Euroopa ajaloo käiku.
    Aastatel 1895 kuni 1914 jätsid kümned tuhanded sakslased 
oma kodud ja perekonnad ning emigreerusid Ameerikasse. 
Lõppude lõpuks oli Ameerika tuleviku maa ja nad nägid ennast 
kui teerajajaid, kes aitavad juhtida uut ühiskonda, istutades 

pakkus neile võimalust läbi oma teleskoobi vaadata, pidades 
samal ajal loenguid astronoomiast.
    Ta tegi endale ise sandaale, tal oli imeilus kogu indiaani 
keraamikat ja esemeid, ta toitus toorestest puu- ja juurviljadest 
ning püüdis veeta enamuse ajast alasti California 
päikesepaistes.
    Palm Springsi lähedal elades oli Bill Cahuilla indiaanlaste 
maal, olles saanud selleks loa kohalikult hõimult, kes teda väga 
imetles. Tema nimi ilmus isegi 1920. aasta rahvaloendusel koos 
indiaanlastega ning 1995. aastal avaldas indiaani naine Millie 
Fischer väikese brošüüri Palm Canyonist, mis sisaldas peatükki 
Pesterist.
    Paljud Pesterist tehtud fotod näitavad selgelt tugevat sidet 
19. sajandi Saksa reformaatorite ja 1960. aastate lillelaste vahel 
... pikad juuksed ja habemed, paljad jalad või sandaalid, 
kitarrid, loodusearmastus, sõjaväeteenistusest kõrvale 
hoidmine, lihtne elulaad ja vastumeelsus jäiga poliitilise 
struktuuri suhtes. Kahtlemata tutvustas Bill Pester Californiale 
uut inimtüüpi ning oli mentoriks paljudele Ameerika 
Loodusepoistele.
    1914. aastal saabus Californiasse veel üks Saksa immigrant, 
professor Arnold Ehret. Tema poolt jutlustatud filosoofia 
avaldas tugevat mõju Ameerika kultuuri mitmetele aspektidele. 
Ehret propageeris paastumist, toortoitu, alasti päevitamist ning 
seda, et lasta oma juustel ja habemel piiramatult kasvada. 
Tema raamatud “Ratsionaalne Paastumine” (1914) ja “Lima-
vaba Dieet” (1922) olid levinud lugemisvaraks 1960. aastate 
San Francisco ja Los Angelese hipiringkondades.



oma kodumaa kõige väärtuslikumad ideed ümber uutesse 
unistustesse Ühendriikide jaoks ning neid seal kasvatades.
    Olid mitmed võtmetähtsusega isikud, kes tegid tõeliselt 
olulise panuse, kuid tõenäoliselt ei teinud keegi neist rohkem 
kui doktor Benedict Lust.
    Saksamaal Michelbachis Badeni lähedal 3. veebruaril 1872 
sündinud Lust läks esimest korda Ameerikasse 1892. aastal, 
haigestus tuberkuloosi, pöördus tagasi Saksamaale ja sai 
looduslikku ravi kuulsa Isa Sebastian Kneippi juures. Ta 
taastas oma tervise ja leidis tõelise eesmärgi elus, pöördus siis 
1896. aastal tagasi Ameerikasse ja sai Kneippi esindajaks 
Ameerikas.

Doktor Benedict Lust 

nautimas päikesevanni 

“Sonnenbicheli” päikese- ja 

õhupargis Kneipp – Bad 

Worishofenis Baieris 

Saksamaal 1926. aasta 

suvel, külaskäigul 

Isamaale. “Naturopaatia 

Isa” Ameerikas, doktor Lust 

andis oma paljude koolide 

ja publikatsioonidega 

suurema panuse loodusliku 

tervendamise ja elulaadi 

edendamiseks maailmas 
kui ükski teine inimene. Kõik – alates massaažist, herboloogiast, 

toortoitudest, hüdro-teraapiast ja vastuseisust elusalt lahkamisele 

kuni Ida mõjudeni, nagu ayurveda ja jooga – leidis oma tee 

Ameerika publikuni Lusti kaudu. Kuigi meditsiiniga tegelevad 

ametivõimud ja föderaalvalitsuse agendid teda korduvat kimbutasid, 

sai tema pühendumine looduslike tervendamismeetodite 

propageerimisele lõpuks laialdase tunnustuse. Nagu nii paljud teised 

tema põlvkonnast, oli ta sitke ja tugev mees. (Foto väljaandest 

Naturopaat, veebruar, 1927.)

    Ta seadis end sisse majesteetlikus Palm Canyonis San 
Jacinto mägedes Palm Springsi lähedal Californias ning ehitas 
endale palmipuust onni voolava oja kaldale palmisalu kõrval.
    Bill sisustas oma aega kõrbekanjoneid, koopaid ja jugasid 
uurides, kuid ta oli samas ka innukas lugeja ja kirjutaja. Ta 
teenis elatist osalt sellega, et valmistas palmi õievartest 
jalutuskeppe, müüs postkaarte lebensreformi tervislike 
eluviiside vihjetega ning võttis inimestelt 10 senti selle eest, et 

Bill Pester palmitüvedest majakese ees Palm Canyonis, Californias, 

1917. Oma “lebensreformi” filosoofia, nudismi ja toortoidu dieediga 

oli ta üks paljudest Saksa immigrantidest, kes “leiutas” hipide 

elulaadi rohkem kui pool sajandit enne 1960. aastaid. Ta lahkus 

Saksamaalt 1906. aastal 19 aasta vanusena, et vältida 

sõjaväeteenistust ja alustada uut elu Ameerikas. (Photo Courtesy 

of Collection Palm Springs Desert Museum, Palm Springs, California)



    Lust, keda nimetatakse õigustatult “Naturopaatia Isaks” 
Ameerikas, tutvustas kõiki suuremaid naturalistlikke liikumisi, 
mis Euroopas moes olid: hüdroteraapia, taimsed ravimid, õhu- 
ja valgusekümblused ja mitmesugused taimedel põhinevad 
dieedid ning samuti tõlkis ja levitas ta Saksa klassikalist 
tervisekirjandust sellistelt autoritelt nagu Isa Kneipp, Louis 
Kuhne, Adolf Just, Arnold Ehret ja August Englehardt.
    Sajandivahetuse paiku asutas ta New York Citys 
massaažikooli ja Naturopaatia Ühingu ning 1918. aastal avaldas 
Universaalse Naturopaatia Entsüklopeedia ravimiteta teraapia 
jaoks. Ajakiri Nature’s Path Magazine ja looduslikule 
tervendamisele pühendatud raadiosaated kuulusid samuti 
tema tähelepanuväärsete saavutuste hulka.
    Doktor Lusti Naturopaatia kool oli stardipaigaks sadadele 
Ameerika loodusliku tervendamise praktiseerijatele, samas kui 
tema ajakirjad tutvustasid Läänele mitte ainult Saksa 
Looduslikku Ravi, vaid ka muistse Ida-India kontsepte nagu 
ayurveda ja jooga. Paramahansa Yogananda oli üks paljudest 
indialastest, kes kirjutas 1920. aastatel artikleid ajakirjale 
“Nature’s Path”, omandades suure tuntuse laia Ameerika 
publiku hulgas.
    Doktor Lust “purustati” korduvalt Ameerika võimude ja 
meditsiiniassotsatsioonide poolt, kuna ta propageeris oma 
Jungborni sanatooriumis looduslikke tervendamismeetodeid, 
massaaži ja alasti päevitamist. Ta arreteeriti 16 korda New 
Yorgi ja 3 korda föderaalvõimude poolt. Üks uudistepealkiri 
kõlab lihtsalt “Nad nabisid Lusti jälle kinni”.
    30–40% doktor Lusti Naturopaatia kooli lõpetanutest olid 
naised ning tema ajakirjad olid täis entusiastlikke kirju ja 
kiidusõnu praktiseerivatelt naturopaatidelt Indiast, Jamaicalt 
ja kõikjalt Ladina-Ameerikast. Mitte keegi ei olnud rohkem 
pühendunud sellele, et tutvustada loodusravi hispaaniakeelses 
maailmas kui doktor Lust.
    Teine mõjukas loodusravi arst, doktor Carl Schultz saabus 
Los Angelesse Californias 1885. aastal ning temast sai 

lääneranniku Benedict Lust. 1905. aastal lõi ta Naturopaatia 
Instituudi ja Sanatooriumi ning avas ühtlasi Naturopaatia 
Kolledži Hope Street’il. Enamik praktiseerivaid loodusravi 
arste läänerannikul olid selle kolledži lõpetanud.

    1906. aastal astus Bill Pester esimest korda Ameerika 
pinnale, olles lahkunud samal aastal Saxonyst Saksamaal 19 
aasta vanusena, et vältida sõjaväeteenistust. Oma pikkade 
juuste, habeme ja lebensreformi taustaga ei raisanud ta aega 
ning võttis suuna Californiale, et alustada seal uut elu.

eden ahbez, 1948. 

Poole kohaga joogi 

ja täiskohaga 

müstik, kirjutas see 

1940. aastate “hipi” 

oma nime alati 

väikeste tähtedega, 

sest ta uskus, et 

ainult Jumal ja 

Lõpmatus peaksid 

olema suurte 

tähtedega

(Photo courtesy of 

Gypsy Boots)




