


„Tõde ja armastus“

Naine on Ilu,
on Loodus oma lõputus kauniduses,

on sünd ja sündimine, on Elu.
Osaks tal armastus, ja armatsemine.

Mehel seevastu loomine kanda on,
losside, kauni maailma ehitus, kus

tema armsama ilu, Elu puhkeda saaks.

Nii nagu naine sünnitab Elu,
on mehe osaks siin Surm. Ta

valmis peab olema alati
mõõga tõmbama, ja

surma minema.
Tõe nimel ning naise armastusega.

Mees meenutab naisele Tõde,
naine mehele Armastust.

Nii sees kui väljas.

Naises sünnib Ilu,
sünnib Elu,

kogu oma lõputus kauniduses.
Sünnib armastus.

Mehes seevastu Elu surema peab, sest
ainult nii, Surma palge ees ja
läbi tema, Tõde saab ilmneda.

See, mis tõeliselt tähtis ja Tõeline
Elu jaoks on.

Avastamaks, et Elu on üks, ainus ning igavene…
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Eessõna
Mis on aeg? Millest koosneb ruum? Kes on selles aja ning ruumi kontekstis inimene? Mis
on elu ja mis on surm?
Aeg näib olevat abstraktne mõiste – ühest küljest selgelt mõõdetav, kuid teisalt omab iga
inimese jaoks erinevat tähendust. Mõni meist tundub liikuvat ajas kergemalt ja kiiremalt 
edasi kui teine. 
Ometigi on see illusioon – me oleme kõik ühe tervikliku (öko)süsteemi osad, kus 
erinevatel osadel on lihtsalt erinev roll kanda. Mistõttu omame selle rolli kandmiseks 
erinevat lähtepositsiooni, ettevalmistust, energiat ja selle taset. Energiat füüsilises, 
vaimses ja emotsionaalses kontekstis. Sõltub meist kuivõrd me suudame elus oma koha 
ja rolli leida, sellesse sulanduda. Ning just sellest näib sõltuvat kuivõrd elu(võrgustik) 
meid oma energiaga toitma hakkab, kui pikk ning kvaliteetne meie elukaar olema saab.
Aeg paistab olevat selgelt piiritletud ning konkreetne, lineaarselt kulgev, planetaarsete 
tsüklitega määratletud. Päikese liikumine määratleb päeva ning kuu liikumine omakorda 
öö. Nii kujunevad ööpäevad, kuud, aastaajad ning aastaringid. Nii tundubki olevat kõigil,
nii inimesel kui muudel eluslooduse osadel, samuti aja enese osadel – päeval, aastaajal, 
aastal - selge algus ja lõpp. Samas jõuame oma lõplike vastuste otsinguil järjest 
peenemale tasandile, kus alguse ja lõpu piirid kaugenevad seda enam, mida lähemale 
neile jõuame. Oleme avastanud, et rakud inimese kehas vahetuvad, iga natukese aja 
tagant me saame enesele täiesti uued kehad. Oleme avastanud, et kõik on energia, kõik
vibreerib. Ka inimene koosneb energiast, iga tema tunne ja mõte omab spetsiifilist 
vibratsioonilist võnkelist sagedust. 
Näeme, et need inimesed, kes on omandanud võimekuse paremini oma elu juhtida – 
oma füüsilist keha liikumis- ja toitumisharjumustega ning oma mõtte- ja  tundemaailma 
harmoonilisemalt suunata – näevad paremad välja, on tervemad ning elavad kauem. 
Kergemas ja jõulisemas energias olles omandab inimene võimekuse kiiremini ning 
jõulisemalt enese ja teiste hoogu kiirendada või pidurdada.

Vanad traditsioonid ütlevad, et aeg on oma olemuselt paindlik, mida teadja inimene saab
omatahtsi painutada, selles edasi ja tagasi liikuda. Väekamale inimesele muutubki aeg 
üha abstraktsemaks mõisteks.

Kas võib olla, et kõik sõltubki energiast, selle puhtusest ning kogusest oma 
energiasüsteemis, oskusest seda juhtida, õigel moel valida ning oma energiasüsteemis 
ülesehitada? Sõltubki sisemise vabaduse astmest vanadest energiatest ja energia 
kasutuse mustritest vabaneda ning end uutele energiatele ja ajajoontele häälestada.. 



Aga kui..?
Kui inimese ja inimkonna algne säde on igavikulist, jumalikku päritolu. Kui ta on puhas 
jumalik hing kes on siia energeetilisse konteksti kehastunud. 
Kui inimene on oma olemuselt puhas jumalik olend, vaba tahet omav, siia, energeetilisse 
maailma, kehastunud hing… Nii nagu väidavad moel või teisel kõik erinevad 
traditsioonid. 

Kui kõik ongi energia, kõik vibreerib, ja me loome oma ruumi energiast...
Kui inimestena oleme selle energeetilise konteksti emotsionaalsel, intellektuaalsel-vaimsel
ning füüsilisel tasandil läbi oma isikliku “energiatöö” ajastute ringidel ise loonud. Kui 
olemegi vabad jumalikud hinged, kes omavad vaba tahet igal aja hetkel enese keha ja 
vaimu, oma isikliku energiasüsteemi jaoks sobivaima materjali, energia ning ka aja 
kulgemise joone ise valida. 

Kui ka meie surm on tingitud vaid sellest, et oma tänaste teadmistega veel ei oska 
piisavalt hästi vanast energiast lahti lasta ning uut energiat valida. 
Kui inimene ongi igavikuline hing, kes omab energialainetel surfamiseks ning nendest 
toitumiseks jumalikku potentsiaali ning on võimeline aja- ning ajastute-ringidel, mis oma 
olemuselt on vaid pelk planetaarne tsüklilisus, igavesti edasi liikuma. On võimeline 
õppima eneses kulminatsioonipunkte – ärkamisi ja uinumisi, sünde ja surmasid – teadlikus 
meeles ületama. 
On selleks ju lõputult näiteid ja võimalusi – budistlikud meeletreeningud, unejooga, 
indiaanlaste unenägemise praktikad, Jeesuse surmast läbiminek / palve kristlikust 
traditsioonist..
Surm saab siis tähenduse kui vaid selle täna tajutava dimensiooni energia lõppemisest 
tingitud lühiajaline uni. Tingitud vaid sellest, et me oma tänaste teadmistega veel oma 
energiaid piisavalt hästi luua ning juhtida ei oska, teadlikuks jääda ei suuda, sest, ei oma 
veel piisaval määral energiat. 

Mis on energia ning kuidas tekib see energialiik, mida kutsutakse eluenergiaks, 
priienergiaks? Kuidas seda süsteemsel moel omandada?

Energia, uus elu, tekib universumis kahe vastandpotentsiaale omavate energeetiliste 
pooluste vahel. Pole ju midagi mis otsija silma eest varjule võiks jääda.. 
Näeme naist ja meest, pluss- ja miinuspoolust, Maa-Ema ja Taeva-Isa. Nende armastavas
ühenduses tekkimas jumalikku sädet, uut elu.



Eluenergiat näeme looduse tsüklisse lisandumas jumaliku sädemena kahe vastand-
pooluse ühenduses, sellena või õigemini temana, kes looduse arenguspiraali tõusvas 
ringis toimivana hoiab.
Inimestena oleme osa energiavõrgustikust, oleme ise energiast koosnev ning samas 
seda produtseeriv võrgustik.
Selle võrgustiku baasstruktuur näib olevat identne nii erinevatel tasanditel inimese sees 
kui temast väljaspool – organisatsioonis, ühiskonnas ja looduses. 

Selle võrgustiku energeetilist struktuuri iseloomustab sõna perekond.

…………………………..
---------------------------
…………………………………………
------------------------------------
……………………………………………………..
-----------------------------------------------

Lõppsõna

Seda energialoome protsessi avatud südamega tunnetades, seda jälgides ning selles osaledes 
tekivad üha järgmised küsimused…

Kui energia oma erinevates eluvormides areneb madalama-kvaliteedilisemast kõrgema poole 
ning taas tagasi, läbi tsüklite, läbi energeetiliste pooluste ja tõeste kulminatsioonipunktide, siis kas
võib olla, et evolutsioonis areneme üha suurema jumalikkuse suunas järgmistesse 
dimensioonidesse; ning eluenergia, jumalik, tõene armastuse energia on see, mis meile (surma 
ehk Tõesuse) kulminatsioonipunktides ukse järgmisele tasandile lahti teeb? Ning seda määral, mis
võimaldab kriitiise koguse elunenergia toel see “väike surm” ületada, taas uude elutsüklisse 
siseneda.

Me saame enesest väljaspool luua täpselt ja ainult nii palju täiuslikku energiat, harmoonilisi 
energeetilisi struktuure kui harmooniline on meie eneste sisemaailm. Tarkade kivi lihvimine, 
priienergia-seadmete ja ka surematuse loomine loomine on seega energiate lihvimise protsess. 
Nii nagu väljas nõnda ka sees, nii nagu üleval nõnda ka all, kõige peenemate detailideni välja.

Ja veel edasi…
Kas võib olla, et energeetiliste spiraalide keerud, tasandid, koosnevad omakorda 
taime/looma/linnu/inim jne liigipõhistest info/energia morfilistest väljadest, arenguetappidest; 



kus energia vormid arenevad üha suurema põimsuse-komplekssuse, eluenergia koguse ning 
haldamise võimekuse suunas.

Me sisenesime kunagi, aegu ja elusid tagasi, Maa energiasüsteemi väikese rohujuure, -liblena, 
kandes eneses vaid nõrka energeetilist laengut, mis ei võimaldanud meil veel liikuda, võimaldas 
vaid lühikese eluea. Ning siis, tõehetke läbides, omandasime veidi rohkem (vaba) eluenergiat 
enese energiasüsteemi ning järgmises elus olime juba suurem taim. Kogusime energiat ikka 
juurde ja juurde ning kasvasime põõsaks, puuks, ühinesime teiste energiasüsteemidega, saime 
suurteks metsade valitsejaiks.
On ka inimene kui puu – vanem hing, olles rohkemate elude järel enam energiat kogunud – on 
kasvanud suureks puuks, oma ladva ning vaatevälja üle metsa sirutanud, näeb selgelt kõike 
allpool.
Sellest (taimede-põõsaste-puude) energiaringist kogutud energiast piisas arenguspiraali lõpetusel
järgmisse arenguetappi sisenemiseks – läbi “jumaliku sähvatuse” sisenesime pisikese putukana 
liikuvate olendite maailma, energia tasandile. Puudega võrreldes olime küll mikroskoopilised, kuid
omasime nendega võrreldamatut uut vabaduse astet. Suutsime ise oma asukohta muuta.

Näib nii, et oma Gaia-süsteemis arenemegi nii – enne inimese tasandile sisenemist oleme läbi 
teinud kõik tasandid eelnevas evolutsioonisüsteemis – olime taimed, põõsad ja puud, siis 
putukad, roomajad, loomad ja linnud. Ning siis edasi inimeste tasand…

Kust tulevad evolutsiooniteooriad? Teaduslikud, religioossed…
Inimese teadvuse toimimisse süvenedes näeme, et need teooriad koosnevad inimeste vaimsetest
pildiseeriatest, mis (info)energiaväljalt mingi probleemi lahendamisele keskendunud inimese 
kujutluses moodustuvad. Info järele püüdlev inimene, teadlane või meditatsioonis munk, 
keskendab oma teadvust (energeetilist seisundit) konkreetsele energeetilisele infolõigule, 
sagedusele, ning saab tasuks energiavõnke, mis tema ajus (minevikukogemustest lähtuvalt) 
konkreetse pildi kuju võtab. Mida võimsamat ja puhtamat energialaengut antud isiksus omab, 
seda kaugema ja puhtama (elude ja ajastute ülese) info järele on tal võimalik sirutuda.

Sel moel muutub arusaadavaks Charles Darwini teooria – inimene ongi arenenud loomast 
inimeseks, kuid see areng pole olnud ainult kvaliteedi-kvantiteedi spektril mõõdetav, tõesuse 
punktides on liitunud tema energiasüsteemiga veel midagi, veidi tema olemust transformeerivat 
eluenergiat, mis on muutnud tema teadvusseisundit ning koos sllega ka tema füüsilist olemust. 
Uuele energiatasandile sisenedes võtame ka uue energeetilise sisemise ja välimise kuju.

Nii muutuvad arusaadavaks hinduistlikud nägemused, et mingites eludes oleme sündinud taimede,
loomade, lindudena.

Mis saab peale inimeste tasandit? 



Õppides oma energiaid täiuslikult valitsema, siseneme väevaldseina järgmisele, jumalikule 
tasandile, omandame väe kõiki eelnevaid energiatasandeid valitseda, lindudeks või loomadeks 
muunduda, mateeriat oma tahtega muutma.

Sel viisil muutuvad arusaadavaks ka inimeste mütoloogilised nägemused jumalatest, kes 
vahetevahel sõbralikeina ning vahel tülitsedes Maa peal oma asja ajasid. Kes nad sellised olid, 
on? Lihtsalt kõrgemat energiapotentsiaali – sisemist jõu/vabaduse astet, kõrgemat teadvuse 
seisundit - omavad olendid, keda meie, inimesed, oma tänasel energeetilisel tasandil 
üleloomulike võimetega jumalike olenditena tajume? Mõistmata, et oleme sarnaselt nendega ka 
ise samas suunas teel.
Kes siis üldse on jumal kui me ise oleme jumalikud olendid?
Näib nii, et igal arenguastmel nihkub see küsimus aina kaugemale ning samas tuleb lähemale – 
ühest küljest meie maailm avardub, teisalt, oma tunnetusvälja avanedes suudame elu ning selle 
energeetilisi väljendusi, võnkeid, üha sügavamalt, eluküllasemalt tajuda.
Ainus, mis elus loeb, on täit elu elada. Olla see, kellena ja kelleks me selles elus sündisime. 
Uskuda. Olla Mees, olla Naine, luua perekond. Armastada ja olla Tõene.
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