


„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 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 lõppemise 
koht. 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 piisavalt puhast 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 on identne nii erinevatel tasanditel inimese sees kui temast
väljaspool – organisatsioonis, ühiskonnas ja looduses. 
Selle võrgustiku energeetilist struktuuri iseloomustab sõna perekond.
Elulill.



I. osa, „ELULILL“

Kes on inimene?
“Inimene on Jumala sond” / Don Juan /

“Inimene on (ainult) suhtes Jumalaga inimene” / kristlik usudogma /

Kes on inimene? 
Kaasaegne tõenduspõhine teadus oskab kirjeldada inimest kui sotsiaalsete kvaliteetide 
kombinatsiooni, on leidnud erinevaid vaatekohti, millest lähtuvalt inimest kirjeldada. 
Samas ütleb, et inimese teeb inimeseks see elav “miski”, mis on igal ajahetkel uus ning 
mida teadus kirjeldada ei oska. Seda võib nimetada jumalikuks impulsiks, mis meis 
inspiratsioonina, jumalike annetena avaldub.

Inimene on äratuntavalt 3-tasandiline olevus, temas avalduvad emotsionaalne, 
intellektuaalne ja füüsiline tasand. Kui esmased tasandid on piisavalt küpsenud, avaldub 
neljas tasand (dimensioon), hinge tasand. See avaldub inimeses täieliku kohaloluna, selles
ajahetkes kohal olemisena. Inimene on siin ja praegu kohal oma emotsioonides, 
intellektis (vaimus) ja füüsises. Valdab ja valitseb neid väeenergia tasandeid.

Inimene on osake jumalikust allikast, omab ise jumalikku arengupotentsiaali.
Kõik elav sisaldab eneses jumalikku. Kõik on kõigega üks, üksainus elav allikas ning kõik 
loodu on osa sellest allikast. Seepärast on meil võimalik üksteise jumalikkust Ära Tunda 
kui üksteisele sisemises vaikuses, oma hingega läbi südame ühenduses olles, otsa 
vaatame – inimestele, loomadele, loodusele. Oleme vaid oma sisemise raja jumalikuni, 
oma südameraja, lasknud umbe kasvada – kattuda emotsionaalsete traumade, hirmude 
rägastikuga. 
Selle raja puhastamiseks on loodud töövahend, mille kirjeldus sisaldub raamatu teises 
osas.

Nii palju kui tunneme kontakti iseenda sisemise puhta jumaliku allikaga, niipalju saame 
seda näha ka teistes. Oleme inimestena “sädelev-vibreerib” morfo-geneetiline info-
energiavõrgustik, koosneme energiast, nii enese sees kui ka enesest väljaspool.
Kõik meie sisemaailma konarused, vibratsioonid ja energiavõnked peegelduvad 
automaatselt välismaailma, kajastuvad seal meie isikliku reaalsusena. Ja nii palju kui me 
suudame oma sisemist südamerada puhastada, avarduda oma sisemisele allikale, mis 



ühendab meid Loojaga, avame ennast ka välisele Loojale ja Loojatele. Hakkame 
nägema jumalikku enese ümber, teistes inimestes, looduses, kõiges elavas.
Inimene on elav jumalik hing kehastunud energiast tulvil võrgustikku, on ise võrgustik. 
Tema sisemine võrgustik projitseerub peenemate detailideni tema välise maailma 
energiavõrgustikku. Muutes ühte, muutub koheselt ka teine.
Inimene avardub, kasvab oma hingega üheks läbi tsüklite. Seda kasvamise ja küpsemise 
protsessi on täpsemalt kirjeldatud raamatu teises osas “INIMENE.”

Inimese energiasüsteem
Inimene on olemuselt miniuniversum, galaktika, tähepilv.
Inimese kehas on teadaolevalt 100 triljonit rakku, kes kõik omavad iseseisvat teadlikkust,
suhtlevad läbi keskse energiasüsteemi omavahel. See on “tähepilv” inimese kehas, tema 
naiselik, jõudu andev aspekt, tema plussmärgiline poolus.
See tähepilv koondub ümber fokusseeriva kesktelje. See on kui must auk kosmiliste 
galaktikate keskpunktis, mis oma tahte energiaga hoiab tähepilve enese ümber koos, 
tõmbab sellest energiat enesesse ning sünteesib informatsiooni. See on galaktika ja 
inimese mehelik, tahteline, vaimne aspekt, tema miinus-märgiline poolus.
Nende piirimail, interaktsioonilises energiavahetuses naiseliku ja meheliku vahel, sünnib 
uus elu.
See on ka see mida me enese ümber vaadates näeme, näeme kahte vastaspoolust – 
Maa-Ema ja Taeva-Isa.
Energia tekib nende kahe pooluse, meheliku ja naiseliku, vahelises võnkumises, õigemini 
spiraalses liikumises läbi kahe vastandpooluse. Seda täisringi ilmestab nähtavas ilmas 
aastaring – kevadine looduse sünd, suvi, sügis ning talv. Liikumine naiselikust, elu andvast
poolusest mehelikku tõe aspekti. Sünnist mitte surmani, vaid läbi tõesuse faasi 
taassünnini. See on nii nagu loodus igal aastal teeb, sünnib uuesti ning nii nagu meie 
keha püüab teha – oma rakke pidevalt uuendades üha ja üha Elu poole pürgida. Peame 
vaid õppima vana, mittevajalikku lahti laskma, nii nagu Loodus seda teeb.

Kõik on energia, kõik vibreerib, maa ja taeva, naiseliku ja meheliku pooluse vahel. 
Nii tekib ka elektrienergia, potentsiaalide vahena kahe pooluse vahel.

Reaalsuses märgib selle spektri ühte otsa füüsiline, materiaalne/tahke reaalsus ning teist 
otsa vaimne reaalsus, idee. Nende vahel, ühenduskohas, mida budismis bardo-
seisundiks kutsutakse, avaneb uks jumalikku. Sealt pääseme edasi jumalikku ning sealt 
pääseb jumalik (eluenergia) meie maailma.



Looduses, Gaia-süsteemis, liigub kõik kahe pooluse vahel ringiratast, elusainest saab 
surnud aine, surnud ainest taas elusaine. See on ring ökosüsteemis meie ümber.
Siin ilmneb paradoks: Maa on olemuselt naiseliku spektri osa, kuid ökosüsteemis läbib 
aine temas surma, surnud aine seisundi, lõpliku reaalse materiaalse tõe. Vaimsus 
seevastu on mehelik spekter, kuid reaalses füüsilises maailmas läbib temas aine 
naiselikkust iseloomustava uuestisünni – nii nagu aur, pilved ja vihm seda teevad. 
Seal, kus ilmneb paradoks, ilmutab end jumalikkus, eluenergia.
Loodus on oma olemuselt ideaalne perpetum mobile - ta loob energiat seda kulutades. 
Ning armastus on see jumalik impulss, mis eikuskilt ilmnedes pendlil ikka ja jälle surnud 
tsoone ületada aitab..

Analoogne struktuur avaldub inimese energiasüsteemis, kus mees ja naine on risti-
vastupidise energeetilise struktuuriga, ehitusega. Naise keha on ühendatud taevaga, tõe 
ja tarkuse allikaga. Naise vaimsus on ühendatud maaga. Seepärast on naine füüsiliselt 
nõrgem kui mees, kuid omab kehalist tarkust. Kui naine on oma naiselikus seisundis, siis 
ta lihtsalt on Naine, ta lihtsalt teab füüsilisel tasandil, mis materiaalses maailmas tõene on.
Naine on oma tarkuse- ja väeallikaga enim ühenduses kui ta lihtsalt On, midagi 
teadvustamata. Äärmuslik naiselikkus on (teadvustamatu) seisund, kus ta on ühendatud 
Maaga. 
Mehe keha on ühendatud maaga, jõu allikaga, seepärast on mehe keha loomulikul moel 
füüsiliselt tugevam kui naise keha. Mehe vaimsus on ühendatud taevaga. Äärmuslik 
mehelikkus on ülim teadvustatud selguse seisund.

Miks see nii on?
Seda mehe ja naise vastupidist energeetilist struktuuri väljendavad inimese 
energiakeskused (tšakrad). 

Energiakeskus Suund mehel Poolusega
ühendus mehel

Suund naisel Poolusega
ühendus naisel

Juur Välja (aktiivne) Ühendus maaga Sisse (passiivne) Ühendus taevaga
Naba Sisse (passiivne) taevas Välja (aktiivne) maa

Päikesepõimik välja maa sisse taevas
Süda sisse taevas välja maa
Kõri välja maa sisse taevas

Otsmik sisse taevas välja maa
Kroon Ühtsus Ühtsus Ühtsus Ühtsus



Iga energiakeskus jaotub omakorda 2-ks pooluseks, naiselikuks ja mehelikuks. Sellest 
tulenevad nn 12-tšakra süsteemid.

Energialoome toimub inimeses, looduses tsükliliselt kahe pooluse vahel – naiselikus 
pooluses avardub inimese energiaväli (läbi hinge püüdluse) baasenergeetilise energia 
“ehitusmaterjali” järele, mehelikus pooluses sirutub hing teadmiste poole ehk kuidas 
sellest materjalist uut välja luua. Naiseliku ja meheliku ühenduses ilmneb jumalik impulss 
(jumalikkus), tõene armastus.

Sama rada käib loodus – kevade-suve jooksul avaneb oma naiselikkuses, kasvatab juurt, 
lehti ja vilju, sügisel-talvel sirutub (meheliku) vaimsuse poole. Talve tipul-kevade sünnil tõe
(hinge) tsükli läbides võtab kogutud energiast (hingetasandile) kaasa vaid murdosa. Läbi 
jumaliku impulsi (“orgasmi”) võtab kaasa vaid tõese armastuse ning samas loob aluse 
uuele aastaringile, uuele elule. 
Sama tsükkel toimib 4  korda sekundis, ööpäevas, aastas jne (loe täpsemalt alapeatükk 
“Tsüklid ja faasid”).
Ka inimese aasta- ja eluring on sarnane – kogume kokku igasugust energeetilist 
“materjali”, puhastame seda oma energiasüsteemis, hingetasandile võtame kaasa ainult 
puhta tõese armastuse.

Siit tulenebki inimese elu mõte...
Elu mõte on elada, tõeselt armastades elu-energiat koguda, areneda tugevamaks,

targemaks, järgmistesse dimensioonidesse sirutuda enese sees ja väljaspool. Kogeda
selles protsessis eneserealisatsioonist sündivat naudingut, ekstaasi. 

Looja kogeb selles protsessis läbi loodu ise-ennast.
Elu lõpus, tõe faasis, mida surmaks nimetatakse, loeb see ja ainult see kui palju oleme

tõeselt elanud, armastanud. 
Hingetasandile, enesega järgmistesse eludesse, võtame kaasa ainult Armastuse. 

Kõik ülejäänu saab uuesti tolmuks teel..

Miks meil on nii raske elada, armastada?
Sest oma sisemise allikaga ühendumise teel vabanevad “kappidest” ka luukered, 
avanevad ebamugavad vanad haavad, mida me pigem vältida püüame.
Selle protsessi teadlikuks läbimiseks enese, oma pere, organisatsiooni ja ühiskonna 
tasandil on koostatud raamatu teises osas leitav praktiline tööriist, mis aitab luua 
individuaalse energiatöö vahendi enese sees ja enesest väljaspool.



Protsess tundub “luukerede” tõttu hirmutav, paljud pelgavad seetõttu teele asuda, kuid 
meeles tuleb pidada, et Oma Tee käimine on meie hingest lähtuv tahe, st meie valik on 
ainult see, et kas me võtame selle tee ette vabatahtlikult või mitte. Teadlikult sellele teele
asudes kogeme teekonda erutava seiklusena Koju, sest jumalikku olemust omades pole 
meid tegelikult võimalik tõeliselt kahjustada. Igal ajahetkel on meil olemas kõik 
abivahendid, mis antud ülesande lahendamiseks vaja, samuti omaenese hinge olemusest 
lähtuv jumaliku armastuse palsam (oleme ju ise Allikas), mis kõik teekonnal avanevad 
mineviku haavad (luukered) hetkega tervendab.
Loodusrahvad on öelnud, et sünnime laulujoontele. Mis on need “laulujooned”?
Need on meie esivanemate poolt loodud energiajooned, mis asetsevad suurtel ja 
väikestel energiaspiraalidel, mis on me vanemate poolt loodud emotsionaalsel, 
intellektuaalsel, füüsilisel ja hingelisel tasandil.

Inimene on oma olemuselt puu, kes oma (hinge) juuri mulda ajades ning sealt naiselikku 
loome-energiat ammutades end meheliku pooluse, taeva poole sirutama hakkab. Nende
kahe pooluse kohtumisel sünnib uus elu, millest puu jumaliku osa aasta-aastalt oma 
hingetasandile, aastaringidele korjab, ülejääva aga uuesti põrmu laseb variseda.

Tsüklid ja faasid

Suured ja väikesed tsüklid, faasid.
Väikseim teadlaste poolt kaardistatud tsükkel inimese teadvuses toimub 4 korda 
sekundis. See on seotud inimese toimemehhanismiga, mis omakorda on seotud looduse 
toimemehhanismiga, arenguga.

4 faasi inimese toimimises:
a) inimene tunneb keskkonna mõjul oma kehas aistinguid, tunnetab neid emotsionaalsel 
tasandil;
b) mõtestab need sisetunnet referentsina kasutades minevikukogemustele/ 
mälupiltidele/pildiseeriatele tuginevalt lahti, loob ajus (intellektuaalsel tasandil, vaimus) 
tegutsemise stsenaariumi;
c) teostab ning loob füüsilise aktiga uue (füüsilise) reaalsuse;
d) küpsemal inimesel tekib seejärel vaikusega täidetud paus, kus ta hingetasandil 
tunnistab loodut, uut füüsilist reaalsust ning seejärel algab taas uus tsükkel – tunnetamine,
lahtimõtestamine, tegutsemine.
Inimese toimimisest loe täpsemalt alapeatükist “Inimese toimimine, EIF-tsükkel”.



Vahemärkus: see tsükkel kirjeldab mehe toimist, naine toimib ristivastupidi – tunnetab, 
tegutseb, mõtestab lahti.
Viimane mõte ei väljenda šovinistlikke või feministlikke vaatenurki, et “naine pole 
mõtlemisvõimeline” või et “mees on tundetu”, see väljendab loodusseadusest tulenevalt 
inimese (ja looduse) toimimise mehhanismi, mis on aluseks looduse toimimisele, energia 
tekkele.

Järgmine tsükkel on ööpäev, mis omakorda jaguneb neljaks: hommik, päev, õhtu ja öö. 
Esimesed kaks faasi on kantud naiselikust elu sündimise energiast, viimased kaks faasi on
kantud mehelikust, energiat suunavast, elu lahtimõtestavast tõe-energiast.

Järgmine tsükkel on aasta, mis jaguneb neljaks aastaajaks. Nende faasiline ülesehitus on 
analoogne nagu ööpäevalgi.

Vahemärkus: faasiline ülesehitus toimib nii inimese sees kui väljaspool, seda saab ja tuleb
väliste protsesside ja (energia)seadmete ehitamisel arvesse võtta. Nii toimib loodus, ja 
mida enam me seda printsiipi järgime, seda edukamad oma välise maailma energiatöös 
oleme.

Järgmine tsükkel koosneb 6-st põhiaastast. 7-s aasta on ülemineku-aasta.

Seejärel 12 (14) aastat, st 2 x 6 (7). Millest esimene pool on naiseliku energiaga laetud, 
teine pool meheliku energiaga.

Vahemärkus: siin tekitab segaduse astroloogilise, astronoomilise, kalendriaasta, kuu- ja 
päikeseaastate erinevused. Tõde tuleb otsida nende ühistest punktidest. 
Headeks igapäevasteks suunaandjaiks on:
a) kuufaasid, mis näitavad selgelt välja tsüklite maksimum- ja miinimumpunktid meestele ja
naistele, mis meestel ja naistel on vastupidi. St naised on oma naiselikkuses tipus täiskuul,
mehed oma mehelikus energeetilises tipuseisundis kuuloomisel.
b) tähemärkidest lähtuv aasta. Kui (inimese poolt paikapandud) kalendriaasta algus on 1-l
jaanuaril, siis loodus alustab oma aastat hiljem, aprilli keskel, jäära tähtkuju alguses. Ka 
tähtkujudes on mõningad lahknevused (troopiline, sideeriline, astronoomiline kestus), 
tõde seisneb igaühe enese läbi praktika tuletatud tõe, mis kuufaase ning looduse 
tsükleid jälgides isikliku aastakava loodusega harmooniasse aitab seada.

Edasi on inimese (tänane) elukaar.



2 x 49 (2x7x7 aastat) aastat, mis tähistab ühte täisringi, mille 49-aastased pooled on 
erinevamärgilisest (naiselikust või mehelikust) energiast kantud. See on tänasele inimesele
üks täistsükkel. Ajaloo-annaalid räägivad inimestest, kes on jõudnud mitmete täistsüklite 
läbimiseni. 

Suuremaid tsükleid otsides jõuame 2000-aastaste tsükliteni, ajastuteni. Seda inimkonna ja
looduse kahe pooluse, meheliku ja naiseliku, vahelist võnkumist illustreerivad kujukalt 
inimkonna religioossed (re ligare ehk taas ühenduma) püüdlused. Ca 2000 aastat tagasi 
kerkis esile monoteistlik maailmakäsitlus, patriarhaat. Inimkond hakkas kummardama 
Taeva-Isa, müüdid, tõe käsitus võttis meheliku vaimse-intellektuaalse näo.
Varasemal perioodil, naiselikul matriarhaadi ajastul, kummardati peajumalanna Ishtari ning 
kõike naiselikku.

Mees ja naine on eraldi lihtsalt mees ja naine, koos on nad Inimene (Looja).

Inimkond on ühtne energiavõrgustik, mis võngub kui mesilassülem omaenese 
energiajoontel-spiraalidel kahe pooluse vahel, ja otsib läbi religiooni ühendust Allikaga, 
Loojaga. 
Tsükli mehelikus osas teeb seda pigem läbi mehelike/vaimsete, tsükli naiselikus osas läbi 
naiselike/maisete (tunnetuslike, šamanistlike) praktikate. 
Ka tänasel päeval näeme ühiskonnas kahte poolust – taeva ja maa kummardajaid. Läänes
monoteistlikud konfessioonid vs maausuilised, šamanistlikud traditsioonid, idas – tõest 
ühte meeleseisundit taotlev budism vs paljujumalaline hinduism, vaimset selgust taotlev 
jooga vs kehalist energiaküllust ja valdamist taotlev tantra.
Neid tuleks vaadelda kui ühe mündi kaht külge – ka kristlane peab minema ja varbad 
(juured) mulda ajama. Spituaalsetes (hingelistes) praktikates vajame mõlemat – nii 
naiselikku tunnetuslikku energiat, Maa-Ema jõudu kui vaimset selgust, Taeva-Isa tarkust.

Planetaarses kontekstis vajame iseenese ning inimkonna eneserealisatsiooniks tänases 
ajastute üleminekul (mehelikust taas naiselikku ajastusse) oikumeenilist tarkust – kõikide 
maailma usundite parimaid praktikaid. Igaüks peaks nende praktikate üleselt omale 
sobiva tööriistade kogumi looma. 

Maailma praktikatele tuleks läheneda kontsentriliselt, con centro, omaenese tsentrist ehk 
kohalikest kultuurilistest juurtest lähtuvalt. Õppida muude maailmade praktikaid ning tulla 
ja need oma kohapealse traditsiooniga siduda. Siit lähtub meie energia, oma sünnikohas 
on meie energiapotentsiaal suurim. Mujal tundub alguses lihtsam, kuna puuduvad 



kultuurilised ühendused sh haavad, kuid igalpool tuleb alustada juurtega ühendumisest.
See asjaolu annab tausta sellele, miks just oma lähedastega tunneme kõige suuremaid 
arengulisi väljakutseid – oma pere ja oma maa on need, kes potentsiaalselt meile kõige 
rohkem (energiat) anda suudavad, aga nemad on ka need, kes meie hinges lisaks sellele
kõige parimale ka kõige halvima esile toovad. 
Selle energia puhastamisele on vaja pühenduda, hiljem kaasnevad pingutusega  
samaväärilised kingitused. 
PS! Teadlikult pingutama peab mees, naine peab mitte-pingutamise poole püüdlema.
Protsessis tuleb meeles pidada, et tegelikult on meie kõigi ühine ja ülim eesmärk 
püüelda suurema läheduse, suurema armastuse poole.

Kirjeldatud ajastud tipnevad miljonite aastate pikkuste, hinduismis kirjeldatud üli-ajastute 
ehk juugadega. Satya, treta, dvapara ja kali juuga. Üks ülipikk tsükkel sisaldab eneses 
samuti 4 faasi.  

Baasenergiad, baasvajadused
Universumis valitseb 3 baasenergiat ning nendest lähtuvalt 7 baasvajadust.

3 baasenergiat on jumalik, naiselik ja mehelik energia.
Naiseliku ja meheliku energia ühenduses tekib uus energia, uus jumalik looming. Läbi 
selle saab elu avarduda, loomeprotsess käivituda. 

Need kolm – jumalik, naiselik ja mehelik – on ka esimeseks kolmeks baasvajaduseks. 
Ühendus jumaliku energiaga loob inimesele ühenduse Allikaga, see (südame)ühendus 
väljendub inimeses sügava hingerahu, meeleselguse, inspiratsiooni, ekstaasi ja orgasmi 
seisundites. Need on seisundid, kus inimene viibib vaimu ja väe kulminatsioonipunktides. 
Need on baasvajadused, kehalised ja meelelised seisundid, mille poole me pürgime, 
tahtes neid veel ja veel kogeda. Rakendame selleks kõiki võimalusi, mis meil on. 
Ainus, mida me inimestena teha saame, on püüda valida võimalikult puhtaid vahendeid 
oma baasvajaduste rahuldamiseks.

Läbi kolme baasenergia sünnib ilma laps, universumis tekib uus areng. Areng on aga 
inimese baasvajadus nr 4.
On Looja, hinge baasvajadus, areneda. Luua, kogeda arengut läbi iseenese, läbi loodu.

Ilmas on ainult üks asi kindel ja muuutumatu – et kõik muutub, areneb.



Läbi sünni siseneb hing/laps jumaliku loometöö võrgustikku selles ajas ja ruumis. Nagu 
taim, nagu puu ajab ta oma juured maasse, kinnitub esivanemate loodud energeetilistele 
“laulujoontele”, emotsionaalsel, intellektuaalsel, füüsilisel ja hingelisel tasandil. Mida 
sügavama ühenduse ta oma juurtega saavutab, seda enam suudab ta ammutada oma 
juurtest kasvamiseks energiat, seda suuremaks saab ta kasvada. Mida rohkemale ja 
puhtamale eluenergiale ligipääsu ta saavutab, sügavama ühenduse loob, seda pikem, 
kauemkestev ja elujõulisem saab olema tema elukaar. 
Juured ongi inimese, hinge ja kogu looduse (kogu looduses toimub sama energialoome 
muster) baasvajadus nr 5. Baasvajadus ühenduda oma esivanemate energiaga.

Baasvajadus nr 6 on eneserealisatsioon. Ammutades väikestes ja suurtes 
tsüklites/faasides energiat mehelik-naiselik-jumaliku ühendusest eneses arenguprotsessi 
käivitades, esivanemate energiajoontele kinnitudes, pürime omaenese isiklikule 
energialoomise teele, omaenese unikaalsele energiajoonele. Pürime 
eneserealisatsioonile, individuatsioonile. Suunda määrab tegevustes tekkiv jumalik 
impulss, mis tekitab meis eeltoodud ekstaasi jm seisundeid. Tahame neid kogeda ikka 
veel ja veel. Need juhivad meid meie isiklikule rajale. 

Baasvajadus nr 7 on naudingud. Me teeme lõppeks kõike, mida me teeme 
eneserealisatsiooni, suurema ja puhtama energia nimel ning meie pingutusi pärjatakse 
naudinguliste seisunditega. See on meie baasvajadus nr 7 ning samas ka kütus, 
energeetiline ehitusmaterjal meie loometööks, järgmiseks loomeaktiks. Ekstaasipunktis 
vabaneb jumalik loominguline energia, mis aitab käivitada eluenergial töötava perpetum 
mobile meie sees ja meist väljaspool.

Vahemärkus: meie väline energeetiline struktuur on identne vibratsiooniline koopia meie 
sisemaailmast. Sise- ja välismaailma vahel valitseb absoluutne harmoonia. Kui soovime 
välises maailmas ideaalset energialoome struktuuri või seadet luua, peame samavõrd 
oma sisemaailmaga tegelema. 

Meie sisemised (hingest lähtuvad) baasvajadused on otseselt seotud meie välise 
suhtevõrgustikuga -  perekonnaga, sõprade ja teekaaslastega. 

“Üksi jõuab kiiresti, koos jõuab kaugele”
/ Aafrika vanasõna /



Baasvajadus Suhe
Jumalik MINA Looja, Allikas

Lähedus Naine
Turvatunne Mees

Areng Lapsed
Juured Esivanemad

Eneserealisatsioon Töö- ja Teekaaslased
Naudingud Sõbrad

Läheduse ja turvatunde loomise tee.
Iga suhet luuakse läbi läheduse ja turvatunde loomise – kui on piisavalt turvaline, siis 
saab astuda lähemale, luua suuremat lähedust. Seejärel tuleb taas luua turvalisust, et 
saaks astuda järgmise sammu suurema läheduse poole. Lähedus ja turvatunne on meie 
sisemine ja välimine naiselikkus ja mehelikkus, mille loomisega kaasneb 
energiapotentsiaal, millest omakorda toitub meie jumalikkus, meie tõene Mina.

See on jumalik alkeemiline protsess, mis kasvab, saab toitu läbi iseenese tegutsemise, 
oma teemandi lihvimise.

Elulill

Inimene ja inimkond on energiavõrgustik, kus valitseb perekondlik struktuur, lõpututel tasanditel 
enese sees ja enesest väljaspool. 
Väljaspool: inimene, perekond, organisatsioon, kogukond, inimühiskond, loodus.
Seespool: inimene, sisemine perekond/baasenergiad, jne.

Läbi oma kehas paikneva 100 triljoni anduri oleme pidevalt keskkonnaga (suhetega) 
interaktsioonis. Meid ümbritsevad morfilised, liikidepõhised informatsiooniväljad, kuhu kogu 
olemasolev info on salvestatud. On erinevad informaatilised tasandid, kuhu me sõltuvalt 
omaenese energiavälja suurusest ja puhtusest suudame siseneda. Inimene on nagu puu, kes, 
kogudes enesesse energiat, omab võimet kasvada üle kodumetsa ning saab võimaluse ülejäänud
metsa ülevaltpoolt jälgida. Saab seeläbi laadida enesesse rohkem infot.
Samas oleme võrgustik, saades energiat võrgustikust läbi ühiste energeetiliste “juurte ja okste ja 
lehtede” ning samuti toites võrgustikku oma energiaga. Oleme võrgustikuga lahutamatult seotud.



Inimene, tema hing, kasvab läbi tsüklite, areneb läbi infotasandite järk-järgult traditsiooni tarkust 
enesele läbi baasvajaduste rahuldamise “alla laadides”.

Me oleme energeetiline võrgustik, oleme perekond, kogu olev on suur võrgustikuline perekond.
Meie baasvajadused, -energiad indikeerivad perekondlikku struktuuri meis ja meie ümber.

Igas inimeses on olemas tema naiselik (tunnetuslik, empaatiline) ja mehelik (ratsionaalne) poolus, 
mille ühenduses sünnib jumalik, saab alguse sisemine laps kui meie eneste individuaalsete annete
kogum. Sellest saab alguse sisemine perekond - sisemised vanemad ja sisemine laps. Sisemises 
koostöös käivitub sisemine arenguprotsess, küpsemine, eneserealisatsioon.
Nii nagu väljas, nii ka sees.

Energiakeha loomine.
Kuidas me loome ennast, oma energiakeha ja -energiavälja?
Laps (jumalik hing) sünnib siia energeetilisse keskkonda oma esivanemate loodud energia-
joontele.
Läbi tsüklite ja faaside, läbi ümbritsevate suhete, hakkab ta saama kogemust iseendast, hakkab 
omaenese energiasüsteemiga uut energiat integreerima ning end avama emotsionaalsel, 
intellektuaalsel ja füüsilisel tasandil.

Inimeses valitsevad 7-aastased tsüklid, milliste olemasolu on ka kaasaegsed kasvatusteadlased  
ära märkinud. 

Mida need tsüklid näitavad? Miks on mehes ja naises energiasüsteem, energiakeskuste suunad 
ristivastupidi? Kas see võib indikeerida looduse ja Looja tsükleid, mille osana me ise 
energialoome protsessis osaleme? Kas see võib tähendada seda, et Hing-Looja ehitab oma 



energiakeha üles läbi nende 7-aastaste tsüklite? Nii nagu looduses, päevale järgneb öö, suvele 
talv, välimisele kasvule sisemine kasv ehk hingetõmbamise aeg.

Nii näib see olevat. Looja ehitab ning inimene Loojana ehitab end üles läbi energeetiliste 
suundade.
Loob ühenduse Maa ja Taeva vahel, kahe energeetilise pooluse vahel. 
7. esimese eluaasta jooksul on lapse teadvus tema juurtšakras (Looja vaatleb maailma läbi 
juurtšakra).
Kuna meeste juurtšakra on suunalt väljapoole, siis on poiste energia elu alguses suunatud 
väljapoole, aktiivsesse tegutsemisse. 
Tüdrukute juurtšakra suund on sissepoole ning ka nende energia on esimestel eluaastatel 
suunatud oma sisemaailma. Siis poolused vahetuvad, 7-14 eluaastail kasvavad tüdrukutest neiud, 
poisid aga tõmbuvad vaiksesse sisemaailma, tunnistama/integreerima möödunud kasvuperioodi 
energiat. 14-21 eluaastail tõmbuvad oma sisemaailma neiud, poisid aga hakkavad aktiivselt 
arenema, neist saavad mehed.
( täpsemalt II. osa alapeatükist “7-aastased tsüklid”).



Iga 7-aastane tsükkel koosneb 4-st faasist: emotsionaalne/intellektuaalne/füüsiline/hingeline; 
kevad/suvi/sügis/talv; esindades omakorda nelja elementi - maa/vesi/tuli/õhk.

Baasvajadused indikeerivad suundi, läbi mille ja millest me ehitame üles oma energiakeha. 
Me ehitame oma keha üles energiast – emotsionaalsest, intellektuaalsest ja füüsilisest energiast. 
Me loome enesesse ja enese ümber ruumilise energiavälja, kus energia saab vabalt mööda 
energiajooni ringelda. Vabalt seal, kus tee on puhas, seal aga, kus on blokeeringud, otsib 
energia teisi teid, nagu jõgi. Mis on need blokeeringud mis energia voolamist õigetelt radadelt 
mujale suunab? 
Need on meie traumasid, vanu hingelisi haavu kaitsvad uskumused, mille tagajärjel on tekkinud 
uued moonutatud energiarajad, kus energia püüab õiges suunas voolata, kuid saab meie 
traumaatilist mineviku läätse läbides ebaloomuliku väljendusviisi. 

Mis määrab energia voolamise suuna?
Meie baasvajadused, mis samuti on tsüklilised. Vaiksel, sissepoole pööratud perioodil, pöördume
füüsiliselt tasandilt sisse, vaimse poole. 
Väljapoole pööratud perioodil muutume füüsilisteks. Füüsilisel perioodil avaneme välistele 
suhetele, otsides lähedust (baasvajadus nr 2), naisenergiat. Vaimsel perioodil pöördume 
sissepoole, otsides sisemist fookust, turvatunnet (baasvajadust nr 3), meesenergiat. Aktiivsele 
välisele arengule järgneb rahulik puhkamise, kogemuse integreerimise periood. Päevale järgneb 
öö, suvele talv.

Kas saab ülalkirjutatut, seda kõike, süsteemselt ühele pildile kokku võtta, inimese energiavälja 
kaardistada?

Mulle anti (või ilmutati kui soovite) oma uurimistöö selles punktis iidne sümbol, elulill.
Miks on see sümbol nii oluline, et teda on leitud erinevate tsivilisatsioonide juurest üle terve 
maailma?
See sümbol esindab energiavõrgustikku. Võrgustik saab alguse sümbolist nimega eluseeme. 
Keskmine ring selles on inimene ise, välimised temast on tema suhted, baasvajadused. 

     



Inimeses ja Looduses valitsevad 7-aastased tsüklid. 1. tsükli ajal asetseb meie teadvus 
juurtšakras, ehitab üles energiakeha sellel tasandil. Järgmises tsüklis liigub edasi, spiraalselt üles.

49ndaks eluaastaks on inimene “valmis.” Ta on läbinud ühe täistsükli, oma energiavälja ruumilisel 
kujul valmis loonud. Valmis ehitanud omaenese ühenduse kahe pooluse, maa ja taeva vahel.
Sõltuvalt oma energiavälja puhtusest, suurusest ja energiakanalite läbilaskevõimest
ootab inimest ees tervislik ja terviklik uue tsükli algus või kui temasse on liigselt traumasid ja/või 
energiajääke jäänud, hakkab ta vaikselt vananema. Elujõud hakkab  kuhtuma.



Oleme inimesena võrgustik. Meie väline energiaväli koosneb meid ümbritsevatest suhetest ning 
samuti ka seespool. Mida puhtama, elujõulisema, tõesema ja armastavama suhetevõrgustiku 
oleme suutnud ehitada, seda enam oleme ise energeetiliselt laetud. Ning ka vastupidi – iga halb 
suhe kajastub otseselt meie energiaväljas. Head suhted muudavad meie energiavälja kergeks, 
nauditavaks, halvad suhted loovad sinna raskust ning viivad meie energiasüsteemi, eksistentsi 
lõppemisele.

Elulill on meie energiavälja ja meie suhete, energiavõrgustiku kaart. Kuidas see Sulle kõlab?

Isiklik Tõde selgub läbi praktika. Soovitan praktilise, oma energiavälja kaardistamise, harjutuse 
läbi teha, mis on kirjeldatud alapeatükis “Inimese (energeetika) terviklik kaardistamine”.

Idamaine termin karma tähistab inimese vibratsiooni energiat. Sõltuvalt sellest, millises 
energeetilises vibratsioonis oma eelmise elu lõpetame, sinnasamasse vibratsiooni me uues elus 
siseneme. Head suhted loovad head karmat, energia jätkuvat voolamist, halvad suhted pärsivad 
energia voolamist.

Samas pole head ega halba (karmat), õiget ega valet. On vaid kaks poolust, mehelik ja naiselik 
poolus. Inimene, tema hing, püüdleb alateadlikult nende kahe ühendusse, jumaliku suunas. Igaüks
on lõppeks ise kohtunik ja vastutaja omaenese tegude eest. Vähemteadlikumal, lapse-perioodil, 
loome pahategusid teadmatusest ja nii me õpimegi, läbi kogemuse. Kui pahategu on sündinud 
teadmatusest, siis sellega halba energiat (olulisel määral) ei kaasne. Tavaliselt on teine pool meid 
oma ellu soovinud, et vastav õppetund ise ära õppida.
Mida enam meis aga teadlikkus kasvab, seda enam me ise oma tegude eest vastutame. 
Keskkondliku info teadlik eiramine, pea liiva alla matmine ei aita. See viib enneaegse energia 
lõppemiseni, elukaare lõpuni; järgmises elus alustame täpselt samast kohast, samas vibratsioonis,
kus eelmises lõpetasime.

Milline positsioon võtta, et oma energeetiline potentsiaal avada, enese ja Looja kasuks tööle 
rakendada?
Sel eesmärgil on koostatud raamatu teises osas sisalduv samm-sammuline praktiline tööriist, mis 
suunab fookuse:
a) meie hinge impulsside kuulamisele, keskkondlikel ristteedel õigete valikute leidmisele ning 
nende teostamisele;
b) meie hinge baasvajadustele, milledele fokusseerumine aitab enese energiavälja puhastada 
ning selle süsteemsel moel üles ehitada enese, oma organisatsiooni ja ühiskonna tasanditel.



Elu ja surm
Mis on elu ja mis on surm? 
Elu on energia voolamine, surm eluenergia katkemine. 
Inimene on oma olemuselt “disainitud” elama igavesti. Meie rakud vahetuvad, keha kogu aeg 
uueneb. Tuleb vaid õppida oma energiasüsteem tööle panna, vanad blokeeringud vabastada, 
haavadel terveneda lasta.

Mida näitab meile elulille sümbol? Miks on selle kolmandale ringile joon ümber tõmmatud?

Inimene on olemuselt energeetiline võrgustik, kes avaneb lõputult enese sisse- ja väljapoole. 
Järgmise tasandi saavutanud, saab ta ligipääsu energiale ning tarkusele uuel tasandil. Iga energia
ring elulillel tähistab suhtevõrgustiku järgmist tasandit. Tehes selle “korda”, avaneb uks järgmisele 
tasandile.
Võtmesõna on Tõesus, elu järgimine, armastus. Armastus ei tähenda selles kontekstis lõputut 
alistuvat leebust. Vaenlasele tingimusteta alistudes kahjustame ju iseennast, teeme iseendale 
kurja. Vaenlasele tuleb vastu astuda, agressioonile tuleb panna piir. Aga piire tuleb jälgida – 



minnes liiga kaugele üle piiri, muutume ühel hetkel ise agressoriks. Piire tuleb jälgida. Samas 
saab neist aimu ainult neid ületades, siiapoole jäädes võime nende asukohta vaid oletada. Tuleb 
minna julgelt piirideni ning vajadusel neid ületada. Iga piiri ületamisega laiendame neid, enese 
sees ja enesest väljaspool. 

Siin pole õiget ega valet, tuleb ise luua ja katsetada. Samas tasub meeles pidada tendentsi, et 
meie sisemised traumad/blokeeringud suruvad meid vastuseid otsima väljaspoolt; tegeleda 
väliste vaenlastega selmet pöörduda sissepoole ja tegeleda oma sisemise tee puhastamisega. 
Indikeerib ju iga väline ebameeldivus täpselt traumat, haava meie sisemaailmas. Kuna aga 
sisemaailmaga tegelemine tundub hirmutav, siis otsime vaenlasi (saatanat) väljastpoolt. 
Olles oma sisemaailma tervendanud, kaovad automaatselt ka välised vaenlased.

Võtmesõna on Tõene Armastus. See on võti, mis avab ukse järgmisele olemise (info) tasandile. 
Võti on vibratsiooniline ja vibratsiooni sagedus peab olema õige, Tõene. Omades oma 
energiasüsteemis mittesobivat vibratsiooni, siis uksed ei avane, ja me käime nendest mööda, 
neid märkamata.
Nii kulgevad inimesed iga päev üksteise kõrval paralleelsetes universumites. Mida lähemal oleme
üksteisele vibratsiooniliselt, seda selgemalt üksteist näeme ja tajume. Mida erinevamaks muutub 
sagedus, seda ähmasemaks teineteisele muutume. Seda ähmasemaks muutuvad sõnumid, mida 
vahetame. Näeme suid liikumas, kuid tõelist sõnumit kätte ei saa. Info ei vahetu kui poolte 
vibratsiooniline erinevus on liiga suur.

Iga tasand toob enesega kaasa uue energia voolamise, info, teadmised. Sisemaailma laienemine 
toetab välismaailma laienemist ja vastupidi.

Laps areneb kasvades läbi informatsiooniliste (esivanemate loodud energeetiliste “laulujoonte”) 
tasandite, kust tema hing enesele sobiva välja valib. Me ei saa last vägisi targaks õpetada, 
arendada. Me saame vaid luua talle sobiva keskkonna, kus on olemas kõik tema arenguks 
vajalikud komponendid. Laps ise valib, kuna areng on tema hinge baasvajadus. Laps valib infot 
(energiat) läbi oma baasvajaduste rahuldamise. Ta valib, sest tal on nälg võimalikult puhta ja 
tõese energia järele. Aga kui last on tõsiselt traumeeritud, siis on tal kontakt omaenese MINA-
tunnetusega nõrgem ning ta alateadlikult kardab õige energia järele sirutuda. Ta sirutub siiski, 
kuid teeb seda mitte-nii-tõesel moel.

Kui välises maailmas on energia ühes suhete ringis kõigi baasvajaduste kontekstis Tõesele 
tasandile loodud (loeb nii energia kogus kui ka selle puhtus, Tõesus), siis saab inimene ligipääsu 
edasi. Saab võimaluse omandada uue baasilise jõu ja tarkuse, et luua uut suhete ringi nii sise- kui
välismaailmas.

Joon elulille sümboli ümber.



Tänaste teadmiste juures oletan, et see tähistab edasipääsu järgmisele tasandile. Oma elus 
teadvustasin järgmise info- ning elukvaliteedi tasandi olulist avanemist perioodil kui olin suhted nii
enese sees kui ka väljas kriitilisel määral harmoniseerinud. 

Ringid elulilles tähistavad tasandeid:  
1. ring, MINA-tasand
2. ring, minu pere jt lähisuhete tasand
3. ring, kogukonna tasand

Elu on energia voolamine ning surm selle katkemine. Inimestena oleme harjunud lõplikkusega, 
lõpetatusega. Surm on meid saatnud nii pikalt, et me teistmoodi reaalsust enam ei tea. Surm on 
meie jaoks tõsieluline fakt. Samas pole ju midagi, mis otsija silma eest varjatud. Vaatame loodust.
Jah, siin-seal saavutavad taimed, puud oma lõpu ja kukuvad ümber; rakud (Maa) kehas surevad 
(vahetuvad), kuid loodus ning planeet Maa tervikuna jätkab oma teekonda. Ta kogeb vaid 
tsükleid, faase, üleminekuid. 
Kevadel ärkab meeletus hinge igatsuses uue impulsina jumalikule, avaneb oma naiselikusse, 
kogub energiat ning siis, suvel, väline kasv peatub ning sisemine mehelik fookus võtab maad. 
Talve tipul vaatleb hing rahuliku selge pilguga loodut, olles lahti lasknud kõik selle, mis teda 
enam ei teeni ja on valmis puhta, selgena, uuesti meheliku-naiseliku ühendusse, ühtesse astuma, 
vastu uuele loomistsüklile.

Looduses näeme lõputute energiaringide
voogamist, kerguses vana lahtilaskmist ja uue
vastuvõtmist.
Inimestena tassime kaasa enda ja möödunud
põlvkondade traumaatilisi uskumusi, tassime, kuni
energia meis lõpeb. Kukume ümber kui puu
metsas, kellel sellel kohal energia otsa lõppenud.
Inimene on justkui puu, kuid erinevalt puust omab
ta vaba tahet ning kohast keha, et  asukohta
vahetada, end ümber häälestada, enese tahte
kohaselt oma elu hüvanguks uusi ja kohasemaid
energiaid valida.
See võimekus on meile jumalikul moel antud.
Elada, tõesuses tsükleid ületada. 

I OSA KOKKUVÕTE, PÕHITEESID



1. Inimene on osake jumalikust allikast, omab seetõttu (jumalikku) arengu potentsiaali. Tema 
algolemus on puhas jumalikkus. 
Inimese hing on kehastunud maapealsesse energiavõrgustikku (energiaspiraalidele), mille alumine,
füüsiline osa, on laetud naisenergiaga ning ülemine, vaimne osa, on laetud meesenergiaga. 
Inimene on kõige elavaga üks.

2. Inimene on individuaalse vibratsiooniga energiavõrgustik, mille keskmes, meheliku ja naiseliku 
energiapotentsiaali vahel, asetseb inimese jumalik hing.

3. Mehe ja naise energiasüsteemid (energiakeskused ehk tšakrad) on risti-vastupidise suunaga, 
vastaspoolustega (maa ja taevaga) ühendatuna tagab see uue energia loome, uue elu sünni.

4. Looduses ja inimeses (looduse osana) valitsevad tsüklid, mis on jaotatud 4-osalisteks faasideks
(kevad, suvi, sügis, talv). Tsüklid ja faasid avalduvad ajas lõputult väiksema ja suurema suunas. 
Tsüklites/faasides võngub energia kahe pooluse, meheliku ja naiseliku, vahel. Nii tekib uus 
(elu)energia.

5. Hing sünnib energiavõrgustikele, ta (inimene) areneb, kasvab suuremaks, laieneb oma 
teadvusega läbi energeetiliste info tasandite (morfiliste väljade), omandab selle käigus kogu oma 
eluks vajamineva info.

6. Elulill on inimese - kogu loodu ja ka Looja(Allika) - energiavälja kaart, milles valitseb 
perekondlik struktuur. Selle abil on võimalik kaardistada lõputuid tasandeid inimese sisse- ning 
väljapoole.

7. Elulille keskmes on inimese hing, välimised ringid on baasenergiad. Baasvajadused.

8. Hing ehitab oma inimlikku keha (energiavälja), kasutades ehitusmaterjalina baasenergiaid, 
baasvajadusi. Inimesel on võimalik igal hetkel langetada valikuid puhtama energia kasuks.

9. Hing ehitab oma energiavälja üles läbi 7-aastaste tsüklite energiakeskustes (tšakrates), 
kasutades “ehitusmaterjalina” läbi baasvajaduste rahuldamise hangitud energiat. 49-aastaga 
valmib ruumiline energiaväli, loob läbi inimese kesktelje ühenduse kahe energeetilise pooluse, 
maa ja taeva, vahel.

10. Inimene, kogukond ja loodus on ühtne tervik, sisaldudes üksteises, energeetiliste pooluste 
vahel võnkudes, baasenergiatest “kütust” ammutades, eesmärgiga jumaliku täiuse poole püüelda,
rohkem energiat luua.



11. Elu on energia voolamine, surm on energiablokeeringutega kaasnev energia voolamise 
lõppemine. Looduses vallandub iga protsessi käigus veidi lisaenergiat. See on jumalik impulss, 
loome-energia, mis aitab oma puhta armastuse jõuga eluspiraali tõusvas joones liikumas hoida.

12. Kõik loodu on mehhanistlikul viisil kirjeldatav, süsteemselt kaardistatav, kuid reaalses 
loomeprotsessis saab määravaks vibratsioon, loominguline impulss – edasi liigub see, kes suudab
enese südame avada, tõesel moel armastada.

13. Inimese hing, puhta jumaliku impulsina, püüdleb alati jumaliku poole – puhtama, jõulisema, 
tõesema, suuremat armastust sisaldavama energia poole.
Tema teekonna kütus ja ehitusmaterjal, millest ta loob, on baasenergiad, baasvajadused.
Seepärast:
a) me ei saa ühtki last targaks õpetada. Lapse hingel on juba ühendus Allikaga/Loojaga olemas.
Talle kunstlikku õppekeskkonda luues, teda targaks õpetades, hakkame tema jumalikku 
potentsiaali limiteerima, teda õigelt rajalt kõrvale kallutama. 
Iga õpetaja, ükskõik kui tark ta pole, on jumaliku jaoks vaid filter, lääts, mis alati moonutab.

Inimese hinge tõmbab Allika ning oma baasenergiate poole jumaliku jõuga, sest seal on tema 
elu. Ta võitleb nende energiate omandamise eest, need on baasväärtusega essents tema elu 
jaoks. Oma jumaliku MINAga üheks saamine on tema baasvajadus nr 1.

b) sellele tuginedes, saame luua hinge vajadustest lähtuva õppe- ja kasvatussüsteemi inimesele, 
perekonnale, organisatsioonile ja ühiskonnale.

Õppesüsteemi keskmes on:

1) inimese hing
2) perekond, organisatsioon, ühiskond – kui elusolend, kes läbi ühise vaimsuse (egregori) ning 
jõuvalja energiat vahetab, kes oma keskkonnast enese arenguks sobiva (energia) ise ära tunneb.

c) me saame kujundada arengukeskkonna, mis sisaldab kõiki baaskomponente, -vajadusi, -
energiat.

d) me saame aidata õpetaja kui mentori abil õppuril enesel baaskavade lõikes õppekava 
koostada ning omandada.

Raamatu teine osa kirjeldabki baasvajadustel, -energial põhineva õppekava koostamist inimesele 
(perekonnale), organisatsioonile, ühiskonnale.



II. osa „INIMENE“

Mulle on aastaid pakkunud väljakutset küsimus – miks mõned inimesed küpsevad ja teised mitte? 
Miks mõned inimesed saavad elu jooksul sisemiselt küpseks, targaks, leiavad sisemise rahu ja 
tasakaalu, kuid teised jäävad elu lõpuni justkui lasteks, ikka ja jälle elus ettetulevate probleemide 
korral sõltuvusainetesse ning sõltuvustegevustesse takerduvad?

Ja veel edasi, miks me vananeme, sureme…

Miks toimub sama organisatsioonidega? Miks ainult vähesed neist ning pealtnäha üsna juhuslikult,
sisemise küpsuse ning rahu seisundisse jõuavad, sinna mida Glazl ja Lievegoed oma 
organisatsiooni dünaamilise arengu teoorias assotsiatsioonifaasiks kutsuvad? 
Miks enamus organisatsioone sureb enne 5ndat eluaastat, kuid mõned neist keda Arie De Geus 
oma “Elavas Ettevõttes” uuris, on võimelised muutuma, muunduma, kestma sajandeid?

MTÜs Convictus Eesti tegevjuhina narkosõltuvuse valdkonnas töötades sain vahetu kogemuse 
inimhinge elulistest pürgimustest ning asjaoludest, mis põhjustavad inimese sõltuvustesse 
kinnijäämise. Minu töö võimaldas vähestele edulugudele vahetu pilgu heita. Andis vahetu 
kogemuse sellest, et päeva lõpuks tahab iga inimene tunda end rahuldatuna nii emotsionaalselt, 
intellektuaalselt kui füüsiliselt.

Samal perioodil töötasin oma töögrupi ning heade nõuandjatega tootmisettevõtete energia- ja 
ressursiauditeerimisega, selle taustal organisatsiooni tervikliku arendamise ideega.
Paralleelselt kahes valdkonnas töötades mõistsin, et protsessid neis kahes, inimeses ning 
organisatsioonis kui inimeste ühenduses, on väga sarnased. Üht saab kirjeldada läbi teise ning 
vastupidi…

Mõlemad, nii inimene kui ka organisatsioon inimeste sotsiaalse ühendusena, on elavad 
organismid, kelledes on selgelt eristatavad emotsionaalne, intellektuaalne ja füüsiline tasand.
Mõlemas on oma põhiprotsess – inimese jaoks on see tema arendamine, misläbi ta elu lõpuks 
eneserealisatsioonini (individuatsioonini) peab jõudma; organisatsioonis on see tegevuste jada 
mingi toote või teenuse loomiseks, mis organisatsiooni üha täiuslikumaks lihvib ning seeläbi ta 
eneserealisatsioonile viib. Mõlemad, nii inimene kui ka organisatsioon, alluvad sisemisele tungile 
enese baasvajadusi rahuldada. Baasvajadused on seotud energia loomise protsessiga, on 
struktuurilt perekondliku ülesehitusega, olles sarnane nii inimeses kui ka organisatsioonis, samuti 
ühiskonnas ja looduses.

Sobilik energialoome struktuur luuakse läbi identsete, ajas lõputult sisse- ja väljapoole 
avarduvate 4-faasiliste tsüklite.



Piisava arvu tsüklite teostamine oma baasvajadusi emotsionaalsel, intellektuaalsel ja füüsilisel 
tasandil rahuldades peaks kaasa tooma indiviidile isiksusepärase hingetasandi avanemise, 
sisemise rahu seisundi saavutamise.

Samas on elu siiski näidanud, et protsessi loomulikul kulgemisel avaldub hingetasand vähestel, 
enamikule inimestele ning organisatsioonidele jääb see kättesaamatuks. Ka vähesed õnnelikud – 
need, kes suudavad oma elus luua tervisliku, küpse külluse-seisundi, saavutavad selle justkui 
kogemata. Järgides intuitsiooni, olles tahtejõulisemad.

Kuid kas seda protsessi saab süsteemselt kirjeldada ning sellega ühtlasi õppida küpsemise 
protsessi teadlikult esile kutsuma, juhtima?

Vastuste otsimisel olen igapäevatöö kõrvalt aktiivselt ka vaimsete praktikatega tegelenud. 
Uurinud idamaiseid traditsioone (budism, jooga, tantra), põlisrahvaste pärimusi ja enesearengu 
tehnikaid, püüdnud neid praktikaid enese (Euroopa) kultuuriruumist lähtuva maausulise ning 
kristliku traditsiooniga siduda.

Nende aastate teoreetilise ja praktilise uurimistöö tulemusena valmis käesolev teooria ning 
praktiline tööriist, mis võimaldab: 
a)  terviklikult kirjeldada kaardistada inimest/organisatsiooni/ühiskonda
b) luua individuaalse arenguprogrammi, mille abil inimeses/organisatsioonis/ühiskonnas 
süsteemsel moel sisemine küpsemise protsess käivitada
c) pühendunud praktikul uut eluenergiat luua ning õppida seda valitsema.



Inimene
Inimese Mina on sarnane maailma Minaga, mõistes inimest, mõistame maailma

/ uusplatonistlik idee /

Püüame esmalt terminoloogiliselt ühele lainele saada. Olen mitmete mõistete, terminitega üsna 
omatahtsi ringikäinud, sestap annan põhjendused kohe alguses.

Mis või kes on inimene?

Inimeses on eristatavad kolm tasandit –
emotsionaalne, intellektuaalne ja füüsiline, millede
küpsedes avaldub järgmine, hingeline tasand. 
Inimene on hinge 3-tasandiline inkarnatsioon
füüsilises maailmas. Hing omakorda on osake
Loojast, Allikast.
Me kõik pärineme samast allikast. Seepärast
tõmbab meid üksteise poole lausa üliinimliku jõuga.
Sellel teel on vajalik teadvustada, et välised
energiaallikad pole meie jaoks need ainsad. 
Meis endis on olemas Tee, ühendus Allikaga.
Oleme lasknud sellel teel rohtu kasvada, kuhjanud
sinna takistusi. Kuid oma sisemise raja kord
puhastanud, avastame, et meil pole vaja enam
väliste mõnutekitajate / suhete külge klammerduda.
Kogu vajamineva vabaduse ja armastuse tunde
saame ammutada ka enesest, väljast juurdetulev on
täiendav kingitus. 

Tasandil, kus inimene pole veel enesest teadlik, samastab ta end kohaliku energeetilise (vaimse ja
füüsilise spektril) kontekstiga. Kohalik füüsiline keskkond suunab tema kehalisi aistinguid, millest 
vormuvad tema isiklikud sisemised tunded. Kohalik vaimsus, intellektuaalse tasandiga seonduv 
info, toob tema teadvusse selle kohaga seonduvad (ajaloolised) pildid. Nendest vormuvad tema 
teadvuses piltide seeriad, kujunevad mõtted. 
Inimene samastab end tavaliselt täielikult oma mõtete ning tunnetega.
Peale esmatasandil enesest teadlikuks saamist avastab ta, et ta on kedagi enamat – ta pole 
(ainult) enese füüsiline keha, oma mõtted või tunded. Ta on need, kuid samas on kedagi enamat,
suutes eneses üleskerkivaid tundelisi aistinguid ning mõtteid jälgida. Inimene avastab, et ei pea 
oma sundmõtetele ja –tunnetele enam pimesi alluma. Ta avab eneses suutlikkuse teadlikult oma 
vaba tahtega neid valida ning juhtida, neid valitseda. Hakkab teadlikult looma, langetama 
eluterveid, oma keha ja vaimu toetavaid valikuid. 



Inimene, olles läbi oma hinge lahutamatult seotud Loojaga, on ise osake Temast. On ise Looja.
Saades enesest teadlikuks, hakkab inimene teadlikult valitsema oma tundeid, mõtteid ja tegusid 
emotsionaalsel, intellektuaalsel ja füüsilisel tasandil, hakkab teadlikult langetama paremaid valikuid
kvaliteetsema energia hankimiseks, oma isikliku energiavõrgustiku loomiseks.

Hing, vaim ja keha
Vaim on inimese intellektuaalse aspektiga seotud osa. Vaimsus on sarnaste alateadvuslike 
ajalooliste mälupiltide-mõtteviiside kogum.
Näiteks „Tartu vaim“ väljendub selles ruumilises kontekstis elavate inimeste unikaalses mõtteviisis. 
Ruumiline, geograafiline, klimaatiline kontekst (Emajõgi, Tartu Ülikool) ning kohaga seotud 
unikaalsed ajaloolised kogemused (mälupildid, piltide seeriad) ning sotsiaalsed suhted on 
kujundanud selle koha inimestes kohale omase mõtteviisi, elust arusaamise, selle mõtestamise 
viisi – Tartu inimestele omase mõtlemise viisi, kohaliku vaimsuse. 
See on erinev Tallinna inimeste mõtlemise viisist/vaimsusest, kelle sõnakasutuse, mõtlemise 
dimensioone on kujundanud meri, pealinna staatus jne. 

Erinev keskkond on sätestanud erinevad selles keskkonnas efektiivseimad mõtlemis- ja 
tegutsemisviisid, mis on kohalikel läbi aegade aidanud efektiivseimal võimalikult parimal moel elus
toime saada ning mida kohalikud inimesed seepärast vaikival kokkuleppel Tõeks tunnistavad. 
Ühine tõde on kokkulepe.
Eesti kogukondade erinevatest vaimsustest kujuneb ja seguneb kokku Eesti vaim(sus), mis on 
selgelt erinev näiteks Venemaa või Saksamaa vaimust ja vaimsusest. 
Euroopa riikide vaimsustest kujuneb Euroopa vaimsus, ühine väärtuste ruum, mis on omakorda 
erinev Aafrika või Ameerika vaimsusest.
Planeet Maa vaimsus ning mineviku kogemus erineb kindlasti mõne muu planeedi elanike 
mineviku kogemusest, vaimsusest – sellest kuidas nemad reaalsust näevad.

Need on erinevad teadvuse ning alateadvuse tasandid, mida käsitleb oma töödes C.G.Jung.
Need on morfilised infoväljad, millest räägib Rupert Sheldrake.
Need on energiaväljad, kust õigeid valikuid teha osates on võimalik ammutada palju. 

Inimese füüsiline keha on moodustunud kohalikust „ehitusmaterjalist“, koondab oma kehas kõiki 
teisi Maa flooras ja faunas leiduvaid liike.
Inimese kehas on (tänaseks) eristatavad 100 triljonit rakku, kes kõik omavad iseseisvat 
teadlikkust, suhtlevad nii omavahel kui ümbritseva keskkonnaga. Kõik on energia, vibratsioon. 
Mida puhtam on inimese keha, seda puhtamad on tema kehalised aistingud. Seda parem on 
tema keha võime keskkonda aistida, sealt tuleneb ka (kvaliteetsema) energia omastamise võime.
Kui meie keha püüab võimalikult selgelt aistida keskkonnast tulenevaid signaale (häälestuda 
võimalikult heale energiale), siis meie vaim (füüsilisel tasandil aju) püüab võimalikult objektiivselt 
(mineviku kogemustele tuginedes) neid keskkonna signaale lahti mõtestada.



Inimene on looduse kroon. Puhastades oma vaimu ja keha ning õppides neid valitsema, võtab 
inimene vastu maise valitseja rolli koos sellega kaasneva vastutusega looduse liigirikkuse eest 
hoolitseda. Iga elav liik moodustab osakese inimesest, iga sureva liigiga sureb ka osa inimeses. 
Planeet Maa tervis peegeldub otseselt inimese tervises ja vastupidi.
Oleme kõik üks ja ühine energiavõrgustik.

Hing on inimese isikupärane lüli tema ning jumaliku Allika/Looja vahel, kellest me kõik pärineme. 
Hing, osana jumalikust, on end siia reaalsusse in carno kehastanud, omandanud kohapealse 
mõtteviisi, vaimsuse. Emotsioonid on ühendustee hinge ning maise keha ja vaimu vahel. 
Emotsioonid kui liikumalükatud (tunde)energiad varieeruvad füüsilisel-vaimsel spektril, 
indikeerivad meile ühenduse tugevust Allikaga. Mida puhtam ning tugevam on ühendus, seda 
paremini, energiaga täidetumalt, end tunneme.

Religioon, „re ligio, re ligare – taas ühenduma“
Inimese hing kui osake Jumalikust kutsub inimest enesega üha tugevamat ühendust looma. 
Inimene on läbi oma hinge jumalikuga üks.

Erinevad rahvad tajuvad Jumalat, Allikat tulenevalt nende geograafilisest/klimaatilisest kontekstist 
erinevalt. Nad on loonud spetsiifilise religiooni näol konkreetse paiga energeetilistele 
tingimustele sobiva võimalikult efektiivse õpetuste kogumi jumaliku allikaga ühendumiseks. 
Religioon peakski olema eelkõige praktiline, aidates inimest elu põhitõdesid avastada, selles 
konkreetses maailma paigas oma elu ja sisemaailmaga sügavama lahtimõtestamisega paremini 
toime tulla.
Ühenduse kvaliteeti märgib sisemise täidetuse, hingerahu seisund. Mida kvaliteetsem on õpetus, 
seda rohkem (hingerahuga) täidetum on inimese elu ja vastupidi – rahulolematuse seisundid 
eneses on märk ebakvaliteetsest ühendusest, sellest, et tuleb edasi otsida, erinevaid praktikaid 
proovida. Igaühe jaoks on tema isiklikud töövahendid igal aja hetkel olemas, need tuleb üles 
leida. 
Individuaalse töövahendite komplekti loomisest tuleb edaspidi juttu.

Looduse tsüklid
Oma ringkäigul läbib loodus pidevaid elu ja surma tsükleid, iga päev, kuu ning aasta. Tsüklis on 
eristatavad 4 faasi – kevad / suvi / sügis / talv. Sarnane 4-faasiline tsükkel – aastaaegadele 
vastavalt emotsionaalne / intellektuaalne / füüsiline / hingeline – toimub ka inimeses.
Esimesed kaks faasi tsüklis – kevad ja suvi - on suunalt väljapoole kasvavad, viimased kaks faasi –
sügis ja talv – on suunalt sissepoole, kahanevad.
Inimene on osake Loojast, sarnaselt Loojaga loob eneses terviklikkuse läbi mehelikkuse ja 
naiselikkuse ühenduse. Inimene avab oma jumalikkuse läbi enese sisemise naiselikkuse 
(empaatilise, tundliku aspekti) ja mehelikkuse (ratsionaalse, loogilise aspekti), ning välise 



meheliku/naiseliku suhtevõrgustiku. Sisemine peegeldab ning aitab luua/küpsetada välimist ning 
vastupidi – iga meie väline suhe peegeldub meie sisemaailmas, toidab seda energiaga. Peame 
oskame vaid end sellele energiale avada, enesesse läbi tsüklite integreerida. 
Inimene, osana loodusest,  läbib enda sees ja endast väljas sünni- ja surma- ehk tõetsükleid, 
naiselikkuse ja mehelikkuse tsükleid. Tsüklite, naiseliku ja meheliku energia omavahelise 
interaktsiooni tulemuseks on uus elu, uus areng.

Energia, tunne, emotsioon
Kõik on energia, vibratsioon. Kõik võngub maise ja taevase, naiseliku ja meheliku, armastuse ja 
tõe, sünni ja surma spektril.
Inimest tabav energialaine tekitab temas sisemise, keha–vaim spektril, aistingu. See on  
konkreetset situatsiooni, keskkonda peegeldav isetu tunne – soe/külm, magus/soolane, 
kõva/pehme jne. 
Sellest tärkab omakorda emotsioon, meie isiklik reaktsioon tundele. 
Inglise keeles: energy + motion = Emotion.
Seda liikumalükatud tunnet ehk emotsiooni on meil võimalik omatahtsi teadlikult suunata, 
õigetesse mõtetesse ja tegudesse.

Inimese 3-tasandit
Inimene on varustatud järgmiste intelligentsuse liikidega:

1. Emotsionaalne intelligentsus (inglise keeles EQ), ehk emotsionaalne andekus ehk 
tundetarkus ehk tundetaip. See hõlmab võimet oma tundmusi mõista, tajuda, juhtida ja 
väljendada (isiksuslikku kompetentsust); empaatiavõimet ehk võimet teiste inimeste 
hingeelu mõista (sotsiaalset kompetentsust).

2. Intellektuaalne intelligentsus, ehk arukuskvoot (inglise keeles IQ), on käesoleva raamatu 
kontekstis enam seotud ratsionaalse mõistuse kui intuitiivse teadlikkusega (hinge 
tarkusega). See hõlmab inimese intellektuaalset võimet kättesaadavat infot töödelda. 
Omab mõjususe (info koguse) ning tõhususe (info töötlemise kiiruse) komponenti.

3. Füüsiline intelligentsus (inglise keeles PQ), ehk inimese füüsiline võimekus.
 

4. Mõnedel inimestel avaldub hilisemas eas, piisava emotsionaalse/intellektuaalse ja füüsilise
küpsuse saavutamisel, teadlikumalt hingeline ehk spirituaalne intelligentsus (inglise keeles 
SQ). See väljendab inimese võimekust olla sisemise vaikuse seisundis, vaadelda 
üleskerkivaid tundeid/emotsioone ning mõtteid, keskkonnas tegutseda oma valikutest 
lähtuvalt selmet pimesi keskkonnast tulenevatele signaalidele reageerida. 



Tasandid on üksteisega tihedalt seotud, ühe areng toetab ka teiste arenemist ning vastupidi - kui
ühe areng on pärsitud, siis toppavad ka teised. 

Inimese toimimine, EIF-tsükkel
Niisiis, inimene, omades enam või vähem teadlikult kolme tasandit – emotsionaalset, 
intellektuaalset ja füüsilist -, ka tegutseb tsükliliselt, alljärgnevalt:

1. Keskkonda sisenedes võtab inimene läbi oma keha vastu signaale, mis tekitavad tema kehas 
tundelisi aistinguid. Inimese keha omab enam kui 100 triljonit rakku, kes aktiivselt keskkonnaga 
ning omavahel (läbi keskse energiasüsteemi, energiakeskuste) suhtlevad ja varustavad keha 
infoga keskkonna suhtes – soe/külm, sõbralik/vaenulik jne. 

2. Kehalised signaalid vastu võtnud, analüüsib meie aju saadud infot, kasutab referentsidena 
minevikukogemusi. Mälu on salvestanud enesesse miljoneid pilte kõikidest meiega toimunud 
minevikusündmustest, salvestades iga pildi juurde situatsiooniga kaasnenud tunde, selle värvingu. 
Uude keskkonda sattudes võrdleb ja analüüsib meie aju mälupagasis mineviku neid pilte, mis 
sisaldavad oleviku situatsiooniga sarnaseid tundelisi mälestusi ning annab nende põhjal 
käesolevale situatsioonile hinnangu – nt ohtlik või ohutu, st koostab sobiliku käitumisjuhise. Aju 
kasutab minevikupiltide väljavalimisel referentsina tänase situatsiooniga kaasnevat tunnet. 
Psühholoogias nimetatakse seda nähtust ülekandemehhanismiks – aju omadust mineviku 
kogemused tänasesse päeva üle kanda, mineviku kogemuse põhjal tõlgendada olevikku.

3. Olles aju poolt saanud käitumisjuhise, sooritab meie keha vastava operatsiooni.

Inimene sooritab sisemise täistsükli ca 4 korda
sekundis. St ka iga väiksemagi liigutuse sooritamisel,
näiteks arvutiklaviatuuril ühe sõrmeliigutuse tegemisel,
toimub analoogne tsükkel – situatsiooni tunnetamine,
efektiivseimate tegutsemise võimaluste otsing/analüüs,
tegutsemine. 
Olles emotsionaalse/intellektuaalse/füüsilise tsükli
(edaspidi EIF-tsükkel) sooritanud, oleme loonud
füüsilises maailmas uue situatsiooni ning
tunnetame/mõtestame lahti ning tegutseme juba uues
informaatilises keskkonnas.



Oluline vahemärkus: 
meeste tsükkel toimib EIF-järjestuses – emotsionaalne, intellektuaalne, füüsiline, naistel EFI-
järjestuses ehk emotsionaalne, füüsiline, intellektuaalne. See on seotud meeste ja naiste erineva 
energialoome struktuuriga, millest oli juba eespool juttu. Seda, meeste-naiste erinevat 
toimemehhanismi, on nii naistel kui meestel oluline meeles pidada, see teadmine võimaldab 
paremini enese energiasüsteemiga kohalduda, seda harmoonilisemalt ülesehitada, lõppeks end 
igapäevaselt paremini tunda ja suhelda.

Oluline on mõista, et aju püüab küll anda situatsioonile võimalikult realistliku/erapooletu 
hinnangu, kuid kui antud situatsiooniga kaasnev mälupilt sisaldab eneses tugevalt traumeerivat 
minevikukogemust, siis sellega kaasneb analoogne mõju ka käesolevale situatsioonile. 
Näiteks kui inimene on kogenud minevikus füüsilist vägivalda „suurt kasvu alkoholilõhnadega isiku
poolt“, siis tekitab see temas ka hilisemas eas sarnase inimesega kohtudes alateadliku ohutunde 
esilekerkimise. Isegi kui praeguses situatsioonis teda oht ei ähvarda, mõjutab halb 
minevikukogemus tema tänast käitumist teda üle- või alareageerima.
Tugevalt traumeeritud inimesel on ees justkui tume lääts, läbi mille ta tänast maailma ning inimesi 
hindab. Tugevad minevikutraumad ei võimalda tal emotsionaalselt maailmale, ümbritsevatele 
inimestele avaneda, sest iga sündmus/inimene toob temas esile traumaatilise minevikukogemuse.
Inimene on reaalsusest irdunud.
Seevastu (suhteliselt) traumadevaba inimene vaatab maailma ning ümbritsevaid inimesi avatumalt, 
avalamalt. Tema reaalsuse taju ning reaktsioonid situatsioonides on pingevabamad.
See on ka seotud inimese sisemise turvatundega. Kui ta tunneb end turvaliselt, siis suudab ta end
rohkem avada, maailma reaalsemalt aistida ning vastupidi – turvatunde puudumine viib inimese 
pingesse, tema reaalsuse, reaalse info vastuvõtmise taju, ähmastub. 

Inimese küpsemine
Inimese areng toimub tsükliliselt - tunnetades, lahtimõtestades ning tegutsedes; läbi tegutsemise 
reaalseid kogemusi saades ning kogemust enese sees (hingeliseks) tarkuseks integreerides.
Inimene avab end tunnetuslikult keskkonnale, kogeb maailmast lähtuvaid aistinguid. 
Tunnetab neid ning kogeb iseennast läbi keskkonnast lähtuvate tagasiside-signaalide. 
Ta kaardistab iseenda sisemist olemust läbi väliste suhetega suhtlemise. 
Inimene tunnetab maailma ning iseennast selles, mõtestab lahti/loob tegevuskava ning tegutseb. 
See on tema toimimise EIF-tsükkel. Tsükkel toimib nii harmoonilises keskkonnas kui (suhteliselt) 
traumeerimata inimesel.
Emotsionaalselt traumeeritud inimesele tuletab iga lähikontakt meelde mineviku valu, 
enesekaitserefleksina suleb ta end sellele. Ta suleb end, tema keskkonnatunnetus on pärsitud, ta 
mõtestab keskkonda lahti vastavalt aju poolt koostatud turvalisele stsenaariumile.
Näiteks kui lapsena tagas vägivaldses situatsioonis ellujäämise peitupugemine, siis annab aju ka 
täiskasvanuna sarnast tunnet tõlgendades sarnase tegutsmisjuhise – „poe peitu ja ole vait“.
Tema (E)IF-tsükkel näeb välja umbes selline nagu järgneval joonisel:



Emotsionaalselt traumeeritud inimese EIF-tsükkel
toimib enam intellektuaalse ja füüsilise tasandi
vahel emotsionaalseid traumasid (emotsionaalset
miinivälja) vältides.
Inimene saab sisemiselt küpseda vaid siis, kui ta
saab reaalses elus oma EIF-tsüklit võimalikult
täielikult rakendada. Kui ta enese emotsionaalset
külge eirab, siis ta kogub juurde küll
intellektuaalseid fakte, arendab enese füüsilist
jõudu, kuid emotsionaalselt jääb ta lapseks,  kes
ikka ja jälle situatsioonides üle- või alareageerib,
äparduste puhul oma sisemist õnnetu-olekut läbi väliste sõltuvusainete/-vahendite kompenseerib.

Läbi oma tunnete saab inimene infot tõelise/autentse iseenda, oma vajaduste osas. EIF-tsüklis 
annab emotsionaalne aspekt tehtud sooritusele tagasisidet – kuivõrd tehtud tegu meid rahuloluga
täidab, järgnevateks valikuteks suunda-andva indikatsiooni annab.

Meie tunded, meie emotsioonid, seovad meid meie hingetasandiga, sellega, kust lähtub ning 
kuhu kogutakse ajatut tarkust.
Väga depressiivses keskkonnas hakkab inimene tegutsema füüsiliste instinktide tasandil - 
põgene, võitle, söö, maga, seksi. 
Suured pingeseisundid, teisalt, tähistavad suurt energiapotentsiaali, liiga suurt, et inimene suudaks
seda vastu võtta. Energia omastamiseks pingelistes situatsioonides peab inimene looma eneses 
turvatunde, lõdvestuma. Kui ta seda käepäraste vahenditega (sügavam hingamine, pausi võtmine,
šokolaad vms) suudab, siis astub ta taas keskkonnaga, selle energiaga, kontakti, suudab edasi 
tegutseda. 
Neis situatsioonides on soovitav mitte liigselt sõltuvusttekitavaid vahendeid kasutada – liigsed 
abivahendid tekitavad organismile sõltuvuse. Organism hakkab kaotama võimet vajalikke aineid 
ise toota, hakkab neid ootama väljastpoolt. Sellega pärsime oma keha loomulikku suutlikkust, 
tulevase energiapotentsiaali avanemist. 
Loe sõltuvuste kohta täpsemalt peatükis “Inimese sõltuvuslik loomus”.

„MINA“-areng
Hing kehastub/laps sünnib siia ilma teadlikku kontakti omaenese MINAga omamata.
Ta kogeb maailma vahetult, võtab läbi oma füüsilise keha keskkonnast lähtuvaid aistinguid, 
koheselt ilma vahe-analüüsita nendele reageerides. Väikelapse teadvus on kui viirusetõrjeta 
arvuti – ilma enese ja välise maailma vahel piire omamata, laeb ta kogu tunnetatud-nähtud info 
otse oma „kõvakettale“. Salvestab reaalsena, tõesena kogu info. Omandab niiviisi kogemuse 
maailmast, vajalikud käitumisjuhised keskkonnas hakkamasaamiseks. 



Kasvades hakkab laps intellektuaalsel tasandil
aegamööda sissetulevat infot analüüsima –
halb/hea, vajalik/mittevajalik, oma/võõras jne.
Keskkonnaga interaktsioonis hakkab süvenema
teadmine, kogemus omaenese MINAst.
Kasvades saab laps kahjuks tihti  ka
emotsionaalselt traumeeritud ning  omandab
keskonnast sobilikud  enesekaitse-metoodikad. 
Inimene omandab enesele iseloomulikku
persona ehk maski. Maski ainus ülesanne on
inimese  emotsionaalse miinivälja kaitsmine.
Kuni inimene omab veel ühendust iseendaga,
omab mälestust iseenda tõelisest MINAst
hingetasandil, suudab ta tegutseda kooskõlas
oma tõeliste vajadustega. Kui mälestus endast,
omaenese MINAst tuhmuma hakkab, siis võtavad
omandatud käitumismustrid suurema võimu ning
inimene hakkab end nende käitumismustritega,
oma maskiga samastama. 
Järkjärgult kattub inimese autentne MINA
kihtidega ning kujuneb superego – maailma läbi
mineviku traumaatilise läätse tõlgendav MINA-teadvus.

Hirm.
Hirm tekib inimesele omase, tema eksistentsiks vajaliku (algsel kujul) puhta enesealalhoiu instinkti 
ning traumeeritud superego koosmõjus. Enesealalhoiu instinkt hoiab meid elus, suunab Elu 
toetavatele valikutele. Elu on püha ning enesealahoiu instinkt on selle kaitsefunktsioon. 
Läbi mineviku traumeeritud läätse suunatud enesealalhoiu instinkt saab reaalsusest võõrdunud  
väljenduslaadi. Seal, kus inimene peaks olema lihtsalt veidi enam keskkonnast teadlikum, sunnib 
läbi traumeeritud läätse tungiv alalhoiuinstinkt teda (tugevalt) üle- ja/või alareageerima, hirmu või
koguni paanikat tundma.
Iga hirmu taga on minevikutrauma. Tervendades oma traumad, kaovad ka hirmud. Inimene 
omandab suurema võime armastada ning kogeda elu, kogeda armastust, omandab suurema 
sisemise vabaduse, hakkab arenema.

Vaenlased
Sama mehhanism nagu hirmude puhul, toimib ka väliste vaenlastega. Need on alati sisemiste 
emotsionaalsete traumade välimine projektsioon. Inimesed pärinevad samast allikast, on 
osakesed Loojast, seepärast tõmbab meid üksteise poole üliinimliku jõuga. Sellel üksteisega 



ühenduse loomise teel takerdume oma mineviku traumadele, emotsionaalsele miiniväljale ning 
ekslikult peame neid väliseid objekte omaenese hädades süüdlasteks. 

Hirmud pole otseselt ja ainult meie enestega seotud. Oleme üksteisega läbi (morfiliste) 
energiaväljade ühendatud ning tunneme ka teiste inimeste tundeid, enesest mitteteadlikuna 
peame ekslikult neid täielikult enda omadeks. Hakkame ennast nende hirmudega samastama, 
arvame, et oleme nt “kartlik inimene” vms. 

Tundlikkus on inimesele ühtaegu õnnistus ning needus. Suurem tundlikkus võimaldab inimesel 
kogeda sügavamalt Elu(energiat) kogu tema spektri ulatuses, võtta vastu rohkem infot. 
Tundlikkus  võtab aga vastu lisaks heale ka kõik keskkonnas leiduva halva - mis on iseenesest 
samas ka hea, kuna inimest tabav „halb“ avab temas mineviku emotsionaalsed haavad ning kui 
need on avatud, siis saab neid ka tervendada. 

Kui inimene tegeleb teadlikult oma traumaatilise mineviku tervendamisega (oma energiavälja 
puhastamisega), siis on tal võimalik oma EIF-tsükkel sügavamalt käivitada, hakata energiatsüklis 
sügavamalt osalema.
Sügavam ja puhtam/vahetum tunnetus võimaldab tal keskkonda ja suhteid sügavamalt aistida, 
keskkonnast rohkem ja paremat energiat hankida. 
Suurem ja puhtam tunnetuslik spekter annab suurema sisendinfo ajule, kes saab rohkem 
ümbritseva maailma kohta lahtimõtestada. See omakorda loob kvaliteetsema juhtimisinfo kehale, 
kes saab sügavamaid, sihipärasemaid tegusid korda saata.
Kogu EIF-tsükkel on võimsam ja puhtam, inimene omandab rohkem energiat, omandab suurema 
loomisvõime. 

„Õppimine on olemasolevale uute seoste loomine“
/ Ülo Vooglaid /

Inimese hing kehastub energiaväljale, energeetilistele seostele ning hakkab nendele toetudes 
omaenese energiavälja, energiavõrgustikku looma. Mida täielikum on tal ühendus omaenese 
MINAga, mineviku kogemusega (energiaga), seda tugevamad saavad tekkida uued 
energeetilised sidemed.

Harmooniline inimene on enese MINA-ga kontaktis ning loob sinna pidevalt läbi elus osalemise 
juurde uusi emotsionaalseid/intellektuaalseid/füüsilisi seoseid. Õpib ja areneb.
Kui aga inimene on elus oma keskme kaotanud, siis on tal raske enda MINAga uusi kogemusi 
seostada, situatsioone lahtimõtestada, keskkonnaga harmoonias tegutseda ning uut energiat 
integreerida. Inimene on nagu kesk ookeani, suured (energia)lained õõtsutavad teda, kuid tal 
puudub nende üle vähimgi kontroll. Juurteta ning MINA-puuduses inimene on sisemises kaoses, 
sest uusi kogemusi pole millegagi siduda. Tema käitumist juhivad instinktid, mis ühest küljest on 
hea (kuna ühendavad inimest tema tõelise loomusega), kuid sisemiste emotsionaalsete 
puudujääkidega segatuna sunnivad röövellikult tegutsema – selleks, et end rahuldatuna tunda on 



ta sunnitud pidevalt suhetest (sh suhtest iseendaga) liiga palju võtma. Võtma seni kuni 
ümbritsevad suhted on emotsionaalselt, vaimselt ja füüsiliselt tühjad.

Inimkonna vägivaldsest ajaloost tingituna on kõik inimesed vähemal või rohkemal määral 
traumeeritud. Käitumismustreid, -hoiakuid antakse edasi 7 põlvkonda. Meie reaalsusetaju 
suunavad seega rohkem kui 200 aasta tagused sündmused, samas on reaalne keskkond 
muutunud olulisel määral teistsuguseks.

Kogu meie ühiskond vajab kollektiivseid “vaikuseminuteid”, et sisemist rahu leida ning selles 
tõelist ära tunda, mitte reageerida viisil, mis oli kohane 200 aastat tagasi.

7-aastased tsüklid
Inimene läbib oma arengus 7-aastaseid, sisse- ja väljapoole pööratud tsükleid. 
Meestel ja naistel on arengutsüklid vastassuunalised. 
Ka looduses tagab arengu (energia tekkimise) vastandmärgiliste, mehelike ja naiselike jõudude 
omavaheline liikumine. Päevale järgneb öö, suvele talv koos eelneva perioodi kasvuga 
kaasnenud kogemuse sisemise integreerimisega.

Poistel on esimesel 7-l eluaastal aktiivne, väljapoole suunatud arengufaas; tüdrukud alustavad elu
sissepoole suunatud „kasvuga“.

Seejärel faaside suund muutub. 7-14 eluaastal hakkavad tüdrukud arenema, neist kasvavad 
neiud. Poisid seevastu tegelevad oma sisemaailmaga, on emotsionaalselt õrnas eas. Seda õrna 
emotsionaalsust tuleb neile võimaldada, see aitab mehel tulevikus oma sisemist naiselikku poolt 
seda kindlamalt valitseda ning oma tunnetega ise, abivahendeid (alkohol jms) kasutamata, toime 
tulla. Selline mees pakub kindlustunnet oma naisele ja lastele kogu emotsionaalse spektri 
ulatuses. Mida enam tütar saab kogeda emotsionaalset hoitust oma isalt, seda sügavama 
sisemise turvatunde ta omandab ning seda autentsemal kujul saab hiljem väljenduda tema 
naiselikkus. 

14ndal eluaastal faaside suund taas muutub. 14-21 eluaastatel saavad poistest mehed, energia 
pulbitseb, arenevad musklid ja kasvavad habemed. Neiud seevastu pöörduvad oma arengus 
sissepoole, küpsevad sisemiselt, nad omandavad naiselikkuse välise jätkuks ka sisemiselt.



28-35 eluaastail on naistel sissepoole suunatud ning meestel väljapoole arengufaas, kus aktiivselt
pereloomisega tegeldakse. Naine saab oma sisemise armastuse tundes keskenduda laste 
sünnitamisele/kasvamisele. Lapsele eneses eluandmine võimaldab naisel Allikaga ühineda, annab
talle omaenese MINAst täiendavat selgust. Naisel on oluline võtta aeg maha ning pühenduda 
enesele ning lapsele, sellega loob ta järgnevaks kasvuperioodiks võimsa energiaga laetud 
hüppelaua. 
Oma kehas uue, puhta elu sündimise kogemine on naisele võimsaim enesearenguline praktika 
üldse. 
Meestel on samas käsil periood, kus esmased koolitarkused ja töökogemused iseseisvasse 
praktilisse tegutsemisse valatakse. Luuakse aktiivselt nii tööl kui ka kodus. Mees astub mehe ja 
isa saabastesse, õpib pere eest hoolitsedes vastutust võtma.

35-42 pöördub naise areng väljapoole, enese välises maailmas realiseerimisele.
Mehel seevastu on oluline hoog vähemaks võtta, et möödunud perioodi kasv ning enese 
uuenenud roll oma elu juhina, isana lahtimõtestada, sisemiselt välisele maailmale (pere, kodu, 
töö) järele kasvada. Oma sisemaailmasse pöördudes saab ta sel perioodil võimaluse oma 
mineviku seosed uuesti lahti võtta, need tervendada.
Sellega laob ta omale tulevikuks suurema ühiskondliku vastutuse võtmiseks sügava sisemise 
vundamendi. Suurendab oma energeetilist arengupotentsiaali. Analoogne sisemine arengu- ning 
tervendamise protsess toimus naises vanuses 28-35.

42l eluaastal sisse-väljapoole faasid lõppevad, inimene saab „valmis“. Kuni 49nda eluaastani 
küpseb ta lõplikult ning on valmis täielikuks eneserealisatsiooniks. Selle perioodi järel sisenevad 
inimesed oma elu küpsesse faasi, kus enese ja oma perekonna näol laotud vundamendi toel 
pööratakse fookus kogukonna teenimisele.

Mida täielikumalt on eelnevad perioodid läbitud, mida sügavam kogemus läbi tsüklite 
emotsionaalsel, intellektuaalsel ja füüsilisel tasandil on omandatud, st rohkem ja puhtamat 
energiat enese energiasüsteemiga integreeritud, seda võimsamalt inimene end ühiskonnas „välja 
sirutab“.

42-49. Pool elu on läbi. 1. tsükkel, on see kogetud läbi meheliku või naiseliku pooluse, jõuab 
lõpule. Inimene, kahe pooluse – mehelikkuse ja naiselikkuse energiapooluse vahel võnkudes -, 
arengutsükleid läbides, liigub oma arengus singulaarsuse, ühendatuse poole poole.

Mida see tähendab?
Inimene sünnib duaalsesse maailma, kus kogeb duaalsust – naiselikku ja mehelikku energiat, 
kahte poolust. Ka head ja kurja, mis polegi oma puhtas olemuses ei hea ega ka kuri, vaid lihtsalt 
läbi meie traumeeritud emotsionaalse minevikuprisma saavutatud liigne hea – hedonistlik 



sõltuvuste kadalipp või liigne halb, üle vindi keeratud tõesus – askees, sisemiste vaenlaste välises
keskkonnas likvideerimine.
Kuni 42 eluaastani kogeb inimene duaalset maailma. Selle tsükli lõpu perioodil, vanuses 42-49, 
peab ta kaks poolust eneses ühendama, saama üheks tervikuks.

Inimese üks põhilisi väljakutseid seisneb tema vastaspooluses. Mehed on reeglina unarusse 
jätnud oma sisemise naiselikkuse ning naised oma sisemise mehelikkuse. Õigemini pole elus neile
võimaldatud seda tahku eneses põhjalikult läbi tunnetada, omandada. 

35-42 eluaastatel astuvad mehed silmitsi oma sisemise naiselikkusega ning naised oma sisemise 
mehelikkusega, 42-49 peavad nad oma sisemaailmad ühendama, viima lõpetatuseni. Sellest 
sõltub, kas minnakse oma elu teisele poolele vastu elujõulisena, või peatselt peale 50ndat 
eluaastat algab vananemine.

Mees saab olla nii palju mees kui palju lubab tal seda tema sisemine vastaspoolus, naiselikkus – 
kui palju ta oskab olla (mehelikult) õrn, empaatiline.
Probleem on, et tajume oma piire enamasti tagantjärele, siis kui oleme need ületanud. Mehed 
kipuvad seetõttu libisema liigselt kulgemisse, kaotavad oma sisemise meheliku fookuse. 
See on väljakutse – mida enam tahad olla mees, seda enam pead tegelema oma sisemise 
naiselikkusega, õrnas teismeeas läbikogemata jäänud ülesannete läbimisega.
Samuti avaneb osadele meestele (nendele, kes on elu esimese tsükli läbinud naiselikus võtmes) 
selles “peatükis” naiseliku pooluse vastaskülg ehk meheliku jõu otsustava kasutamise õppetund. 
Meestele on õpetatud, et jõu kasutamine on halb, vägivald on halb. Nii on paljudes nendes 
igasugused vägivalla ilmingud “kinni keeratud” ning nad ei oska oma mehelikku jõudu 
tasakaalukal moel kasutada. Tuleb jõu kasutamist uuesti õppida. Elu pakub selleks piiramatult 
võimalusi ning nii võib ka teadlik paarisuhe, selles sisalduvad mängud,  kohati vägivaldseid 
vorme võtta.  Äärmiselt vajalik on sellel perioodil elust sõltuvusained, alkohol jms, täielikult 
välistada. Sisemises selguses säilib inimesel suutlikkus tõeseid valikuid ära tunda – õigel ajal 
lõpetada, vabandust paluda vms. Kui säilib Tõesus, siis suudavad osapooled olukorrast tõesel 
moel välja tulla, üksteist mõista, andestada; ehkki küll ümbritsevatele võivad sellised mängud 
vägagi sado-masohhistlikud, vägivaldsed näida. Aga lõppeks otsustavad selle üle ainult 
asjaosalised ise, ning peavad võtma neis loomulikult ka vastutuse. 
Mees õpib neis olukordades kasutama oma jõudu, naine alistumist. Sest pole ju jõu kasutamises 
iseeneses midagi halba. Ka naisele meeldib, kui mees oskab seda kohasel, armastaval moel 
teha. Jõu kasutamine ilma armastuseta, ilma tõesuseta, on aga vägivald. Piir nende kahe vahel 
on õhkõrn.
Samas ja seega balanseerivad need kaks äärmust – sisemine naiselikkus, armastamise ja 
empaatilisuse võime ning sisemine mehelikkus – end üksteises ; mida enam suudab mees olla 
sisemiselt õrn ja naiselik, seda enam säilitab ta empaatiatunde ka äärmuslikku mehelikku 



reaktsiooni nõudvates olukordades – ei löö (verbaalselt või füüsiliselt), kuigi on võib-olla haiget 
saanud, õpib oma jõudu proportsionaalselt kasutama.

Naise väljakutsetest sel perioodil, 35-42, oskan ma rääkida vähem, kuna olen mees. Samas võib
välja tuua, et kui mees avastab oma sisemist naiselikkust ning kipub oma elus liigselt vooluga, ise
otsuseid langetamata, kaasa minema, siis naine esitab väljakutse oma sisemisele mehelikkusele. 
Ta koormab end üle füüsilise maailma väljakutsetega, vastutuse võtmisega . Võtab enesele 
niikaua mehe rolli, keeldudes samas vastutust mehele andmast, kuni on ise purunemise äärel.
End selles sisemises äärmuslikus mehelikkuses, purunemise seisundis taas ja taas naisena üles 
leides, pehmendab ta oma sisemisi mehelikke struktuure ning laeb end sisemise turvatundega, 
mis aitab tal oma naiselikkuses uuel tasandil avaneda.
Need teed on vaja mõlemal, nii mehel kui ka naisel, lõpuni käia. See on meie hinge tahe.

Mehel ja naisel on elus toimetulekuks risti-vastupidised arenguteed. Mees, olles looduse aktiivse 
poole suunaandja ja looja esindaja, peab oma tee rajamiseks alati aktiivse sammu tegema.
Naiselikkuse olemus on Suur Seisund, kus armastus lihtsalt On. Ning elus toimib naise jaoks kõik 
seda paremini, mida enam ta lubab elul lihtsalt juhtuda, olla.

Mees õpib üha suuremat vastutuse võtmist, naine vastutusest lahtilaskmist. 

7-aastaste faaside läbimisel on oluline õige rütmi hoidmine, et saada antud faasis/tsüklis parim 
võimalik kogemus. Lapsevanemal on väga oluline oma lapse arengutsüklitega arvestada. Mida 
laps ei saa normaalsel moel antud tsüklis kogeda, seda püüab tema hing paralleelselt uute 
õppetundidega edaspidises elus “järgi õppida” - kuigi selleks on takkajärgi hoopis väiksemad 
võimalused

Arenguväljakutsed
Arengus on inimesele takistuseks tema sisemine traumeeritud miiniväli, mis takistab tal reaalse 
eluga ühendumast ning sunnib oma arengus ette tormama või maha jääma. Traumadesse kinni 
jäädes hakkab inimene abivahendeid (nt alkohol) liigtarvitama ning sellega omaenese „süsteemi“ 
hävitama. Ta irdub reaalsusest, jääb üldistest arengutest tööl/kodus maha.
Enese emotsionaalsete traumade eest põgenedes unistab inimene suurelt ning võtab palju ette, 
kuid käesoleva perioodi õpingud/kogemused jäävad pinnapealseteks. Sellega tekivad tal 
probleemid edasisel eluperioodil. Sisemine ebaküpsus ilmneb hilisemas elus suurema vastutuse 
võtmisel, kriisihetkedel. 

Mees kannab lisaks oma sisemisele ratsionaalselt mõtlevale/tegutsevale mehelikkusele ka 
naiselikku, emotsionaalset/empaatilist poolt. Viimane võimaldaldab mehel aistida, tunnetada 
keskkonda ning anda sisendinfot tema ajule.  



Mehe terve/tervendatud emotsionaalne tasand võimaldab tal jääda emotsionaalsetes tormides 
tasakaalu. Olla oma naisega emotsionaalselt õrn, jääda samas mehelikult tasakaalukaks. Hoida 
oma naise emotsioone. See võimaldab naisel end hoituna tunda ning ta saab oma naiselikus 
armastuses üha enam avaneda mehele. Mida enam kogeb mees naise armastust, seda enam 
saab ta tunda end mehelikuna, oma mehelikus täiuses avaneda. 

EIF-tsüklites teadlikult ühisesse harmooniasse kasvades, avavad mees ja naine oma suhet üha 
enam, kasvavad läbi selle. Sellises peres kasvavad emotsionaalselt tasakaalukad lapsed, nad 
omandavad hilisemaks eluks enese arengut toetava peremudeli.
Samas, kui vanemad suruvad oma tundeid alla, siis lapsed, olles emotsionaalselt keskkonnale 
avatud, näevad küll vanemate pealtnäha rahulikke nägusid, kuid aistivad täielikult kõiki pingeid 
taustal ning see tekitab neis emotsionaalseid purskeid. Lapsed on perekonna armastuse 
lakmuspaber, on auruventiilid, kustkaudu vanemate üleliigne pinge väljub. Seetõttu pole 
hüperaktiivseid või käitumishäiretega lapsi olemas, on traumeeritud, enese tundeid ja tõelisi 
vajadusi allasuruvad vanemad. 

Inimkond on minevikus kogenud ja kogeb jätkuvalt palju vägivalda, seetõttu pole ka ideaalseid, 
traumeerimata vanemaid ning vanavanemaid olemas. Kõik generatsioonid on pidanud vanemlust 
õppima nö töö käigus.
Põlvkondade traumeeritud kogemust on antud ja antakse lihtsalt edasi, samas on igal põlvkonnal 
võimalus ja vastutus selline lastele edasipärandamine lõpetada, anda edasi vaid head ja vajalikku.
Põlvkondade vaheline süüdistamine siin ei aita, aitab mõistmine, andestamine. 

Emotsionaalselt traumeeritud mees suudab olla mees oma traditsioonilises mehelikus 
valdkonnas/rollis, kuid jääb hätta situatsioonides, kus on vaja oma autentset sisu näidata. 
Sisemist puudujääki kompenseerib väline mask – ülepingutatud mehelikkus, suurem auto, uhkem 
fassaad.
Mündi teine külg on enese mitteväärtustamine, mittearmastamine, enesepiitsutamine, enesele 
armastuse mitte lubamine, üle vindi keeratud askeetlus.
Sellise mehe tütrena kasvanud naisel on sisemine turvatunne puudulik. Ka temal aitab seda mask 
kompenseerida.

Maski ülevalhoidmine nõuab jõudu, päeva lõpuks vajame me kõik puhkust ning just kodu on see 
koht, kus maskid vabanevad. Väljaspool kodu suudame veel lõbusat nägu teha, kuid kodu ning 
lähedaste tarbeks tihti enam jaksu ei jää.
Ka on just meile emotsionaalselt lähedalseisvad inimesed (elukaaslane, lapsed, vanemad) need, 
kes meie kõige sügavamate/valusamate emotsionaalsete haavadeni ulatuvad. Seepärast on 
mõistlik alkohol (suurtes kogustes) oma elust välistada, kuna seda tarbides üle emotsionaalsete 
piiride minnes kaotame me enese üle kontrolli. Kainena, puhtana suudame lähisuhetes 
üleskerkivaga paremini toime tulla.



Sest just lähisuhetes üleskerkivad kriisid on meile kõige suuremat isiksusearengu potentsiaali 
pakkuvateks kohtadeks. Lähisuhted saavad meie isikuarengut kõige enam toetada, kuna nad 
puudutavad meid sügavamalt kui mistahes kaugema tasandi suhted.

Niikaua kui meid ümbritsev elu puudutab vaid meie emotsionaalse tasandi pealispinda, on ka 
mineviku traumad peidus ning tervendada on neid pea võimatu. Kui laseme neil pingelisel 
eluperioodil pinnale kerkida ning selmet neid mõnuainete või kiire puhkusereisiga kinni mätsida, 
vaid tegeleme nende tervendamisega, saame mineviku traumad jäädavalt tervendada. Seda 
sügavamalt saame oma järgnevaid arengutsükleid kogeda, seda sügavam saab olema meie kasv 
inimesena.

Kiired, emotsionaalselt pingelised perioodid, läbipõlemiseelsed seisundid mõjuvad inimesele 
tema arengut toetavalt juhul, kui ta oskab enesega neis situatsioonides midagi ette võtta. 
Looduse loomulikud tsüklid väljenduvad traumeeritud inimeses võimendunud kujul.
Looduses on kuu-, aasta- ja pikemad tsüklid. Mingil perioodil loodus kasvab ja areneb 
armastuse seisundis väljapoole ning siis tõmbub rahulikku sisekaemusse. 
Nii on ka inimeses, mingil perioodil on tal energiat rohkem ning teisel vähem. Sisemise 
puudujäägi all kannatav inimene reageerib alati üle – kui energiat on palju, siis tarbib ta üle 
(sööb, joob, pidutseb), takerdub nautlemisse, et lõpuks ometi tunda armastust igal võimalikul 
kujul. 
Samas energiavaeguse perioodil – kui talvel loodus oma sisemises vaikuses loodut imetleb -  
toob sisemine vaikus inimeses esile tema allasurutud tumeda poole - sundmõtted, -tunded ning 
inimene langeb depressiooni.
Looduse tsüklilisus väljendub inimeses bipolaarsuse häirena, kus tundlik hing on looduse 
tsüklilisusse kinni jäänud. Kui aga inimene on oma emotsionaalse miinivälja puhtaks teinud, 
hakkab ta ühtviisi nautima nii kõrgeid kui madalaid perioode. Esimene võimaldab tal end 
puhtalt/jõuliselt maailmale avada, teine avab sügavaid sisekaemuslikke dimensioone. 

Hingetasandi avaldumine, tsükli 4. faas
Alustades nö mündi teiselt poolelt, ehk miks paljud inimesed ei küpse (sisemiselt)?
Albert Einsteinilt olla küsitud kord, et kui ta oleks ajakirjanik ning kui ta saaks intervjueeritavalt 
küsida ühe küsimuse, siis mis see oleks. Einstein, peale mõttepausi, olla küsinud – „kas maailm on
sinu jaoks turvaline paik?“.

Inimkonna ajalugu on vägivaldne, kõik inimesed, meie alateadvus, on rohkem või vähemal määral
traumeeritud, sisaldab traumeerivaid mineviku kogemusi. Meie sisemised emotsionaalsed traumad
ei võimalda meil tunda end sisemiselt piisavalt turvaliselt, et end emotsionaalsel tasandil teistele 
inimestele avada. Sellega irdume reaalsusest, hakkame maailma ning oma elu juhtima liigselt 
intellektile toetudes. Langetame elus turvalisi valikuid enese, lähisuhete, töö jm osas, surume 



samas oma hinge tõelised vajadused tahaplaanile. Sellega pärsime oma EIF-tsüklit, sisemist 
arengut.
Möödunud sajandil praktiseeriti sünnitusmeetodit, kus lapse hügieeni nimel eraldati laps mõneks 
ajaks peale sünnitust emast.
See andis tervele läänemaailma generatsioonidele (ca 1950-1990) esimese reaalsuse kogemuse,
et oleme oma turvasadamast lahti ühendatud. Süüa anti täpselt kellaajalist graafikut jälgides. 
Nende generatsioonide laste esimene kogemus maailmast oli, et see maailm, sh meie lähimad 
suhted, on ebaturvaline.

Kuidas toimub inimese küpsemine?
Loodusrahvaste juures väga loomulikult. Kuna laps on säilitanud ühenduse iseenda MINA ning 
oma vanematega, siis saab ta rahulikult keskkonnast enese arengule sobiliku vahendi/tegevuse 
valida. Aastaringides, EIF-tsüklites maailma tunnetades, mõtestades, läbi tegude praktilisi 
kogemusi saades, toimub kogemuste omandamine, sisemine küpsemine loomulikus protsessis. 
Arengufaaside üleminekul viiakse läbi rituaalne initsiatsioon, kus tüdrukust saab naine ja poisist 
mees. Küpsemine toimub omas loomulikus tempos, kus inimese hing saab kogeda kõike selles 
arengufaasis vajalikku.
Inimese emotsionaalse, intellektuaalse ja füüsilise tasandi piisaval küpsemisel avaldub (tsüklis) 
tema neljas, Hinge tasand. Inimene kohtub seal oma autentse MINAga, kogeb sisimat vaikust, 
täidetust, sügava rahulolu tunnet. Hingetasandi avanud inimene tegutseb elus oma tempos. 
Rahulikult üleskerkivaid emotsioone tunnetades, neid valides – millega ja kauaks kaasa minna, ise 
teadlikult oma mõtteid luues, teadlikult tegutsedes.

Inimene kohtub seeläbi oma kolme baasilise vajadusega:
1. kogeda iseennast oma autentsel kujul. Ainult sügavas kontaktis omaenese MINAga ilmneb 
sisemine rahu, vaikus;
2. end oma autentsel kujul avades kogeb ta lähedust, iseenda ja teistega. Ta kogeb, et on 
armastust väärt ning saab seeläbi kogeda sügavamat armastust teiste inimeste poolt ning ka ise 
rohkem armastada;
3. Oma emotsionaalse miinivälja puhastanud, vabaneb ta
hirmudest ning teda kontrollivatest himudest, ta saavutab
sisemise turvatunde. Ta saavutab sisemise vabaduse,
võime teadlikult kontrollida/juhtida ennast, oma tundeid,
mõtteid, tegusid.
Tema HEIF-tsükkel näeb välja nagu külgneval joonisel.

Igas tsüklis, nii emotsionaalses, intellektuaalses kui



füüsilises, on Hing oma vaikuses alati tunnistajana kohal andes tunnete, mõtete, tegude valikul 
määrava indikatsiooni.

Loodusrahvad austavad võrdselt mõlemat – Maa-Ema, meie ürgset, ühist eluandvat keha ning 
Taeva-Isa, Suurt Vaimu, kes aitab kõige oleva lahtimõtestada. Nende kahe ühenduses ilmutab 
end uus elu, ilmutab end Looja.
Tehnoloogilises, intellektuaalses maailmas kipume vaimu/intellekti mehelikku tõde kehalisest, 
naiselikust elulisest tarkusest ettepoole seadma, kuid just meie keha on see, läbi kelle me 
keskkonda aistime. Mida puhtam/tervem/elujõulisem on keha, seda selgemaid signaale me 
keskkonnast ammutame. Seda selgema tõlgenduse saab situatsioonile anda aju. Seda 
sihipärasem ning jõulisem on meie tegutsemine.

Keha ning aju (naine ja mees) on võrdsed üksteist täiendavad partnerid. Vaimust (ajust) lähtub 
mõtlemine, kehast jõud mõtete/ideede teostamiseks, südamest lähtuvad emotsioonid seovad 
meid hingega ning see omakorda Allikaga, Loojaga.
Südame/aju/keha harmoonilises sümbioosis tärkab tarkus.

Tänases maailmas tärkab inimese tarkus tihti kogemata, „töö käigus“, sageli läbi isiklike 
kataklüsmide ning siis tuleb käigu pealt õige suund leida. See on suur väljakutse - võtta eneses 
vastu see kes tõeliselt oled. Avada end tõele nii sees kui väljas. Läbi korduvate eksimuste 
õppida, intuitiivselt õigele teele häälestudes.

Me saame seda millele keskendume. Kui keskendume enese minevikutraumadele ning hirmudele,
siis saame just need traumad, lõputult. Kõik on energia, keskendudes valu energiale, saame 
kogeda valu; valides otsustavalt armastuse, saame armastuse.

Me oleme inimestena õppinud perfektselt võitlema, omaenese tõelisi vajadusi tahaplaanile 
suruma. Kuid mitte keegi pole meid õpetanud armastama, ei ennast ega ka teisi. Ikka püüame 
saada oma tahtmist iseennast ja teisi survestades.
Õpingute alus on armastamise õppimine, kõigepealt enese ning siis ka teiste olendite 
armastamine.
Ka armastuse tee pole valudest vaba. Teel iseenda MINAni kohtume oma luukeredega, 
tervendame traumad; sellega valud vabanevad, et mitte kunagi enam naasta.
Raamatu praktilises osas õpime teadlikult oma emotsionaalset miinivälja puhastama, EIF-tsüklit 
sügavamalt aktiveerima.

Kopeerime sellega looduse toimimist, tsükleid. 4-osalised tsüklid toimuvad:
* looduses, 4 aastaaega – loodus sünnib kevadel, kasvab-areneb suvel, kasvatab viljad sügisel 
ning talvel siseneb hingetasandi vaikusesse.
* ööpäevas on 4 faasi: loodus ärkab hommikul, tegutseb päeval, vaatleb/kogeb õhtul loodut 



ning öösel heidab vaikuses puhkama.
* Meie teadvuses
* Inimese elus
* organisatsioonis

Enamik inimesi kogeb ööpäevas ning oma teadvuse seisundites 3 faasi – hommikut, päeva ja 
õhtut. Öösel tema teadvus lahkub. Ka H-faas on EIF-tsüklis (esialgu) kättesaamatu.
Iidsete praktikate, näiteks indiaanlaste või budistide meeletreeningute abil on võimalik saavutada 
teadlik-olemine öisel uneajal. Mõned budistide koolkonnad peavad unejoogat üheks tähtsaimaks.
Selle elukestval praktiseerimisel avab õppur oma eluajal enese teadliku meele uneajal ning peale
oma elu 3nda faasi, vanaduspõlve läbimist, siseneb teadlikult surma. Inimene säilitab teadliku 
meele ka surma ja sünni vahelisel perioodil, nii nagu loodus teeb seda talvel.
Inimestel on erinevad eluteed käia, mõni avab eneses sügavamad tasandid džunglis või kloostris 
mediteerides, mõni laulab ning mõni ehitab. Tänasel ajastul on laiemale üldsusele avanenud 
tarkused, milledele varasemalt oli ligipääs ainult pühendunute koolkondades.
Olles hakanud (elu) praktiseerima, märkad enese igapäevatoimimises väikest, kuid väga olulist 
erinevust – Sinu tegevus hakkab sisaldama rohkem pause, vaikust, sisemist vaatlust, selgeid 
informatiivseid tundeid iseenda ning keskkonna osas. Sellega hakkab EIF-tsüklisse sisenema 4-s, 
hingefaas. Mida rohkem end sellele (oma sisemisele MINA-lainele) häälestad, seda enam see 
süveneb.
Meie hing on kehastunud, et kogeda ning areneda. Inimkond (ja inimene) on perekondliku 
struktuuriga võrgustik. Ehitades teadlikult koos teiste inimestega üles elukestvaid suhteid, 
hakkame üha sügavamalt oma EIF-tsükleid läbima, ehitama oma maailma emotsionaalsel, 
intellektuaalsel ning füüsilisel tasandil. Hakkame enesesse koguma rohkem energiat, mis (kes) 
aitab meil tugevamaid juuri kasvatada ning sellega maast rohkem jõudu ammutada, ning selle toel
oma latva kõrgemale vaimu sirutada, kõrgematest infokihtidest rohkem tarkust ammutada.
Mida edasi, seda sügavamalt (ja kõrgemalt) hakkame siin maailmas omaenese unikaalset Teed 
looma. Saame selleks, kes oleme oma sünniõigusega, saame Loojaks.

7 emotsionaalset baasvajadust
Lisaks käsitletud HEIF-tasanditele on kõikide inimeste ühine joon meie emotsionaalsed 
(energeetilised) baasvajadused.

Need on järgnevad (ning täpselt selles järjestuses):

1. „MINA”
Kontakt iseenda MINAga on inimese baasvajadus nr 1. See on tee läbi oma südametasandi 
Allikaga, Loojaga, See on kontakt enesega, Oma Tõega. 
Omaenese unikaalse Tee leidnud inimene tunneb elus rahulduse- ja täitumusetunnet, seda otsiv 



inimene kogeb pidevat sisemist rahuldamatust. Oma sisemist puudujääki kompenseerib ta oma 
elus suunda, tööandjaid, partnereid vahetades, sõltuvusttekitavaid aineid tarbides.
Kui inimesel on olemas isikliku kaljuna enese MINA-tunnetus, siis on tal olemas arengu aluspõhi. 
Ta suudab mõtestada oma tõest lähtuvalt maailma sündmuseid lahti, eelnevaga seostada, 
areneda - õppimine on olemasolevale (MINAle) uute seoste loomine.

2. „Lähedus” 
Inimese baasvajadus nr 2 - tunda lähedust, olla armastatud, olla mõistetud.
„Ilma armastuseta inimene hukkub“– Tommy Hellsten.
Lähenduse tagab inimesele tema sisemine ja välimine naine/naiselikkus.
 Meie elu helgeimad seigad seonduvad hetkedega kui oleme kogenud armastust ning 
süngeimad kui meid on hüljatud, neil hetkedel oleme tundnud elu täielikku mõttetust.
Mida autentsem on inimesel side oma MINA-tasandiga, seda lähedasemaid/autentsemaid suhteid
saab ta sõlmida teiste inimestega.

3. „Turvatunne” 
Turvatunne on inimese baasvajadus nr 3. Selle tagab inimesele välimine ja sisemine 
mees/mehelikkus. Mida suurem on sisemine mehelikkus, seda suurem on inimese sisemine 
turvatunne, seda suurem on tema sisemine vabadus.
Lisaks on perele oluline turvasammas nende kodu. Kodu tagab füüsilise turvatunde, inimesel on 
seal koht, kus ta saab eneselt päeva lõpuks „maski, kiivri, turvise ja mõõga“ eemaldada ning end
turvaliselt väljasirutada. Koht, kus järgmiseks päevaks välja puhata.

Vahemärkus: lähedus ja turvatunne on märgitud küll eraldi nr 2-ee ja 3-na, kuid looduses
on nad reaalselt võrdsed vastaspoolused, mitte üksteisele järgnevad.
See on “püha kolmainsus” – mehelik, naiselik ja jumalik; Maa-Ema, Taeva-Isa ning Jumalik
kõiksus.
Esimesed kolm tasandit – MINA, lähedus ja turvatunne – on omavahel tihedalt seotud ning nende 
koostöö on kriitiliseks eelduseks neljanda baasvajaduse, „Arengu“, realiseerumisele.
Kui inimene tunneb end sisemiselt turvaliselt ning kindlalt, tunneb kontakti iseenda MINAga, siis 
suudab ta ka emotsionaalselt avaneda ning luua autentseid suhteid teiste inimestega. Sellega 
saab ta emotsionaalsel tasandil iseendale positiivse tagasiside, keskkonnast positiivse peegli ning
tema isiksuse areng (küpsemine) saab jätkuda.
Kui tal aga puudub autentne side endaga või sisemine turvatunne on puudulik, siis ei suuda ta 
emotsionaalselt teisele inimesele avaneda, tema EIF-tsükkel on puudulik ning sisemine areng 
pärsitud.

4. „Areng”
Areng on loodusseadus. Looduses on ainult üks asi kindel ja muutumatu – et kõik muutub, 
areneb edasi. Samuti peab seda looduse osana tegema inimene. Kui inimene on leidnud kontakti



endaga ja oma tõega, siis käib ta oma rada püstipäi ning areng on talle nauditavaid väljakutseid 
sisaldav protsess, kus ta saab realiseerida oma täispotentsiaali. 
Samas niikaua kui inimene pole suutnud oma emotsionaalsest miinivälja piisavalt puhastada ning 
omaenese teele pöörduda, on areng tema jaoks piinarikas. Tema (traumeeritud superego) 
ainsaks sooviks on, et midagi ei muutuks. 
Areng on jätk oma sisemisele MINA, läheduse (sisemise ja välimise armastatuse tundele) ning 
turvatundele – kui inimene tunneb end piisaval määral armastatuna (tunneb piisavalt 
lähedustunnet) ning turvaliselt, siis saab ta areneda. Vastasel korral, sisemises puuduses 
pingestunult, kohtub ta arenguväljakutsetes ületamatute hirmudega. Areng on pärsitud. EIF-
tsükkel ei toimi. Inimene ei saa energialoomise protsessis osaleda, inimene ei saa toimida, 
hakkab oma toimimiseks enese käsutuses olevaid kriitilise tähtsusega ressursse kasutama ning 
hakkab lõpuks vaikselt hääbuma.

See on see, mida meile ka traditsiooniline tarkus, nt taoistlik, räägib – et inimene saab elu 
alguses kaasa baasilise koguse energiat. Ühel hetkel, vananedes on see energia kogus kriitilise 
tasemeni ära kulutatud, inimene hakkab ammutama energiat oma siseelunditest ning kui ka need 
on tühjad, siis inimene sureb.

Selle raamatu põhitees on, et inimene on oma olemuselt vaba tahet omav hing, kes saab igal aja
hetkel end uutele ja sobivamatele energiatele häälestada, oma energiasüsteemi ikka ja jälle 
uuendada ning seeläbi omandada seisundi, millest inimkond on aegade algusest unistanud, 
realiseerida oma surematu jumaliku hinge reaalses füüsilises maailmas.

5. „Juured”
Eespool me puudutasime psühholoogiast tuttavat terminit „ülekandemehhanismid“, mille kohaselt 
tõlgendame olevikku ja projitseerime/loome tulevikku läbi mineviku (suhete) kogemuse.
Mitte keegi ei sünni tühja koha peale, ei hakka looma eikuskilt. Ta sünnib oma vanemate ja 
kogukonna lapsena konkreetses ajas ja ruumis esivanemate loodud energeetilistele sidemetele 
ning saab hakata edasi looma täpselt sealt, kus tema eelkäijad lõpetavad.
Sel põhjusel tunnevad inimesed huvi oma esivanemate, oma juurte vastu. Elu oluliseks osaks on 
eelmiste põlvkondade tarkuse edasikandmine/-arendamine. Ka see, Elu(energia) jätkumine on 
loodusseadus. Sel põhjusel tahame inimestena (looduse osana) tunda võimalikult sügavat 
emotsionaalset sidet oma esivanematega, lasta sellele energial läbi omaenese süsteemi 
minevikust tulevikku kanduda. Need on energeetilised juured, mis meid energiaga toidavad.
Tugevad, elujõulised juured annavad meile sisemise emotsionaalse/intellektuaalse/füüsilise jõu, 
tunde, et ma olen hoitud ja armastatud sellisena nagu ma olen. Olen osa Suurest jätkuvast Loost.

Ülekandemehhanismides tõlgendame minevikusuhete põhjal oma tänaseid suhteid. Esimese 
kogemuse käitumisest mehe/naisena, ema/isana saame oma vanematelt, selle kogemuse pealt 



tõlgendame ka oma tänaseid suhteid. Loome vastavaid käitumisviise ning arendame välja enese 
omi.
Oma vanematelt õpitu pärandame oma lastele. On meie valik tervendada oma 
minevikutraumadest mõjutatud käitumismustrid või pärandada need oma lastele, et nemad (meie) 
probleemidega tegeleksid.
Kui inimene on saavutanud kontakti enese MINA-tasandiga, tunneb ta end sisemiselt ja välimiselt 
armastatuna ning turvaliselt, tema areng toimub ning ta on suutnud luua kontakti oma minevikuga 
emotsionaalsel, intellektuaalsel ja füüsilisel tasandil, siis saab teostuda inimese baasvajadus nr 6.

6. „Eneserealisatsioon” ehk individuatsioon.
On inimese sügav sisemine vajadus tunda, et käin Oma Teed, teostan Oma Elu Ülesannet. 
Ükskord surma lävel seistes või tsüklis Tõeseid kulminatsioone ületades loebki ainult see, kõik 
muu on tühine. Kui oleme kogunud piisavalt palju tõest, armastuse energiat, siis ületame need 
kulminatsioonipunktid, kui meie energialaeng jääb alla vajaliku taseme, siis hääbume neis 
punktides.

Selleks, et jõuda eneserealisatsioonini, on vältimatuteks eeltingimusteks baasvajaduste 1 - 5 
piisaval määral realiseerumine.
Kui inimene omab enese MINAga nõrka kontakti, siis hakkab ta elus langetama oma 
emotsionaalset tahku eiravaid, küll intellektuaalselt tarku, kuid iseenese tõega mitte-
kooskõlasolevaid valikuid. Näiteks valib ta omale õppimiseks valdkonna, mis on 
prestiižne/populaarne ning peaks tagama talle tulevikus potentsiaalselt küllaldase sissetuleku. 
Samas on tema loomulikud eeldused mõneks teiseks elukutseks paremad. 
Valib enesele partneri, kes vastab küll väliselt moodsa ühiskonna poolt seatud normidele – rikas, 
ilus, prestiižse haridusega vms, kuid eirab inimest, kes võiks talle tema eluõnne kinkida. 
Valib oma lastele koolid ja hobid, mis on mingil põhjusel populaarsed, aga laste loomulikele 
eeldustele ei vasta. Jne, jne.
Ta loob sellega enesele madala energiapotentsiaaliga võrgustiku, mis jääb kaugelt alla tema 
võimalikule energiapotentsiaalile.
Inimene langetab oma elus järjest intellektuaalselt turvalisi valikuid ning ta peab selle turvalise 
mulli ülevalhoidmiseks järjest rohkem pingutama. Indikatsioon sellest on järjest süvenev 
rahulolematus oma eluga. 

Seevastu inimene, kes saavutab kontakti iseenda MINAga, leiab elust alati huvitavaid tegemisi. Ta
leiab enesele partneri, kellega tunneb a) lähedust emotsionaalse tasandil b) teineteisemõistmist 
intellektuaalsel tasandil b) head füüsilist sidet.
Üksteist armastavad naine ja mees loovad koos kodu, kus on lastel hea kasvada ning mõnus 
vanavanemaid vastu võtta. 
Hommikul on hea meel tööle minna ning õhtul hea meel koju tulla.



See on õnnelik, täisväärtuslik elu. Kui oleme suutnud oma isikliku EIF-tsükli jõuliselt positiivse 
nurga alla pöörata, omandab see järjest sügavamaid pöördeid ning meie sisemine ja välimine 
õnnetunne hakkab päev-päeva järel süvenema. 

See protsess, EIF-tsükkel ning meie suhete baasvajadustega laadimine, on energiatöö, mis aitab 
meil end eluenergiaga laadida.

Eneserealisatsioon ehk individuatsioon on inimese Elu Eesmärgi teostumine, see, et Eluprotsessi 
tulemusena saab ta end siin maailmas täielikult realiseerida; tema hing saab end autentsel moel 
lahtisirutada emotsionaalsel, intellektuaalsel ja füüsilisel tasandil. 
Sellise elu tulemuseks on baasvajadus nr 7.  

7. „Naudingud”
Inimesel on vajadus tunda elust rõõmu. Kui baasvajadused 1- 6 on realiseerunud, on tulemuseks 
nauding. 
Ning mida rohkem me tunneme iseendast, oma tegemistest, oma suhetest rõõmu ning naudingut,
siis seda enam on meil elule tagasi anda. Emotsionaalsel, intellektuaalsel ja füüsilisel tasandil.

Läbi naudingu-tasandi avaneb uks jumalikule, eluenergiale. See on jumalik ekstaasi-seisund, mis 
toidab meie keha, vaimu ja hinge. See on puhas eluenergia-staadium. On võimalik end aja 
jooksul end sellesse seisundisse viia, kus “uks” on kogu aeg avatud, HEIF-tsükkel toimib 4 korda 
sekundis. Saame viia end jumalikule loomistasandile, kus suured ekstaasiseisundid vahelduvad 
sügavate sisemiste kirkuse hetkedega, sügava sisemise rahuga. Ning sellest kujuneb meie 
igapäevane reaalsus, loomulikul puhtal moel ilma täiendavate sõltuvusttekitavate abivahenditeta.

7. tasandi kulmineerudes hakkab protsess toitma iseennast, meie Elu energia järjest jõulisemalt 
toitma meie Elu energiat, meie sisemist ja välimist võrgustikku. 
Baasvajadustes ilmneb looduse ning inimese kui looduse osa energialoome struktuur. See 
struktuur on perekondliku ülesehitusega nii inimeses, perekonnas, organisatsioonis, ühiskonnas 
kui ka looduses. Õppides seda struktuuri käsitsema, õpime looma energiat, õpime looma Elu.

Maslow baasiliste eelduste püramiid
Enamasti me käsitleme Maslow püramiidi inimese baasvajaduste võtmes, kuid samas toob 
A.Maslow ka välja, et iga järgmise tasandi vajaduse eelduseks on eelneva tasandi vajaduse 
realiseerumine. Ehk siis selleks, et saavutada piisav sisemine turvatunne, on meil vaja katta enese
füsioloogilised vajadused. Jne.
Iga suhe on turvatunde ning armastuse (läheduse ja kuuluvuse) vajaduse realiseerimise tee. 
Me püüdleme oma suhetes suurema läheduse poole, kuid tihti puudutame teisele inimesele 
sammu lähemale astudes tema emotsionaalseid traumasid või puudutatakse meie omi, siis tuleb 



võtta teadlik paus, et uuesti luua sisemine ja välimine turvatunne. 
Kui usaldus ja turvatunne on taas loodud, saame astuda järgmise sammu lähemale, saavutamaks 
sügavamat emotsionaalset, vaimset-intellektuaalset ning füüsilist lähedust.
Miks me seda teeme?
Inimesele on loomuomane vajadus luua lähedasi sotsiaalseid suhteid, et seeläbi omaenese Mina-
pilti luua ning täiendada. Selle lõpptulemuseks on Maslow poolt viidatud eneseteostuse tasand.

See on teise inimesega 
suhte, ühenduse loomise

protsess, kus eelduseks on Maslow vajaduste hierarhia 1. tasand, aktiivsete komponentidena 
osalevad 2. ja 3. tasand ning tulemuseks on 4. ja 5. tasandi realiseerumine. 
See toimib lõputu protsessina, tsüklina. Suurem turvatunne (usaldus) loob suurema läheduse, see 
toob meile keskkonnalt, antud suhtelt tagasi positiivse tagasiside, rahuldab meie 
tunnustusevajadust. Läbi selle me saame tagasiside oma Mina-pildile, õpime, täiendame oma 
emotsionaalset, intellektuaalset ja füüsilist kapitali, rikastame oma sotsiaalseid suhteid ning liigume
samm-sammult oma eneseteostuse (Rogers, 1951 jne), eneserealisatsiooni, individuatsiooni 
(Jung, 1925) poole; mis Maslow sõnul aitab eneseteostunud inimesel end lõpuks tunda 
iseendana, ohutult, muretult, aktsepteeritult, armastatult ja olla ise armastav, elada täisväärtuslikku
elu.

Inimese sõltuvuslik loomus.
Inimene lähtub oma otsuseid langetades täielikult oma tunnetest, sest tunne on aistitav energia ja 
energia on kõik olemasolev. On Elu. Sellest väljapoole jääb vaid Tõde, Suur Tühjus, surm.

Me teeme kõike enese energiavajaduse rahuldamise eesmärgil:
 Riietume viisil, mis tagab maksimaalse rahulolu Tunde;
 Elame kodus, sisustame seda viisil, mis tagab meile rahulolu Tunde;
 Valime partneri, kes potentsiaalselt võiks tagada meile Õige Tunde;
 Valime poes suhkru-, tšilli-, ja 37 teise šokolaadi seast just selle, mis tagab meile sellel 

ajahetkel just Selle Õige Tunde;



 Valime diivanile just sellest materjalist ning värvusega katte, sest ...
 Jne, pisimate detailide ning hetkedeni välja

Kui meie emotsionaalsed (energeetilised) baasvajadused on täidetud, siis tunneme end 
rahulolevaina, vastasel korral on meil „taustal” närvilisus, tunne, et midagi on lahti, midagi pidevalt
„kriibib hinge”. Sellises seisundis püüdleme nii kodus kui tööl alateadlikult ebameeldiva tunde 
rahuldamise poole. 
Enese üha täielikum rahuldamine (EIF-tasanditel) on loodusseadus – meie hing püüdleb seeläbi 
üha suurema enesetäielikkuse poole, oma energiavajaduse rahuldamise poole.
Me astume, ostame, spordime, sööme, magame, seksime, lendame, tantsime, töötame jne ainult 
ühel eesmärgil - et saavutada maksimaalne heaolu, maksimaalne rahuldatuse Tunne, maksimaalne
energiatase.
Tunne, see on energia ning energia on meie keha ja vaimu ehitusmaterjal. Mida rohkem on 
energiat ning mida puhtam ta on, seda paremini ennast tunneme ning elujõulisemad ja targemad 
oleme. Seda pikem, sügavam ning nauditavam on meie elu.
Mida rohkem on meil kasutada energiat, seda sügavama kogemuse igast EIF-tsükli faasist saame,
seda enam isiksustena areneme/küpseme. Igas EIF-tsüklis, 4 korda sekundis, teostame sisetunde
põhjal oma tegevustele automaatse kvaliteedikontrolli ning valime tegevuse, mis tagab meile 
efektiivseima – suurima ja puhtaima ehk potentsiaalselt suurimat rahulolu pakkuva – 
energialaengu.

Meie rahulduste skaala kulgeb keha ja vaimu vahelisel spektril, mõned neist on enam kehalised, 
mõned enam vaimsed. Enamik neist hõlmab komponente mõlemast. Me püüdleme üha suurema 
rahuldatuse tunde poole emotsionaalsel, intellektuaalsel ja füüsilisel tasandil.
Seal, kus lõppeb rahuldus, algab sõltuvus. 
Meie keha, me isiklik energia(loome)süsteem, on võimeline tootma kõiki vajaminevaid  aineid, 
neurotransmittereid – dopamiini, serotoniini, noradrenaliini jt - ise. Piirsituatsioonides, haigestudes
või füüsiliste traumade korral, on vajalik oma keha toetada, ravida, kasutada antibiootikume jms.  
Kui agaväliste abivahenditega piiri ei pea, muutub keha laisaks. Selmet vajaminevad aineid ise 
toota, ootab ta vastavaid doose väljastpoolt. Tekib keemiline sõltuvus, krooniline haigus, mida 
iseloomustab kontrolli kaotus manustatava psühhotroopse vm aine üle. 
Meie traumaatiline minevik, sisemine emotsionaalne tühik pärsib meie võimekust enese sisemisest
Allikast energiat hankida, tõukab meid väliste naudingu (energia) allikate tarbimisele. Sellega 
muutume sõltlasteks.
Täpselt nii nagu pakub meile rahuldust ning tekitab sõltuvust liigne söömine, võib sõltuvuseks 
kujuneda ka näiteks sportimine – tehakse adrenaliini (suurema energia) janus või oma traumade 
eest põgenedes sporti nii kaua, kuni tegelikult puhkusevajaduses keha haigestuma hakkab.



Ohukohtadeks on kiire rahulduse (liigne) tahtmine.
Kõik on energia. Kiiret rahuldust pakkuv energia on kahe teraga mõõk – täpselt niipalju kui mingit
ainet üle loomuliku piiri kuritarvitad, lõikab ta Sinu eluenergia määrast tagasi. Tasuta lõunaid pole

olemas. 

Kiirel perioodil võivad stimulandid, kohv jms olla põhjendatud, kuid seejärel tuleb võtta puhkus 
ning anda kehale loomulikul moel tagasi see, mida sealt ülemäära võetud. Puhkamisega vabaned
ka ülemäärasest sõltuvusest. 

On olemas positiivne ja negatiivne sõltuvus. Positiivsed sõltuvused mõjuvad meie kehale ja 
vaimule toetavalt, ülesehitavalt- negatiivsed laastavalt.
Positiivse ja negatiivse sõltuvuse vaheline piir on otseses mõttes õhkõrn, millele tuleb meil oma 
arengus keskenduda. Fookus on armastuse ja vabaduse (tõe) maksimaalsel sümbioosil. Niikaua 
kui tunned end hästi ning kui suudad olukorda ning manustatavaid aineid (või ka suhteid) vabal 
ning armastaval moel ise juhtida, on kõik hästi; hetkest mil tunned, et vastava aine, tegevuse või 
suhteta enam toime ei tule, oled muutunud sõltlaseks.
Sõltuvuse olemust tuleb mõista ning enesele seda tunnistada, sest alates sellest hetkest algab 
tervenemine, alates sellest hetkest võtab inimene juhtohjad oma energiate juhtimisel taas enese 
kätte. Muudab negatiivsed sõltuvused positiivseteks.
Sõltuvuse olemuseks on inimese emotsionaalsed baasvajadused. Inimese vajadus Tunda:

1. Ühendust MINAga, sügavat sisemist, rahu, täidetuse, sisemise selguse/vaikuse Tunnet; 
2. Lähedust. Tunnet, et olen armastatud, hoitud, aktsepteeritud;
3. Turvalisuse Tunnet.
4. Arengut. Tunnet, et olen liikumises, Voos. Mu elu on täis mind toetavaid tegevusi, arenguid;
5. Juuri. Et kannan eneses ning arendan edasi oma esivanemate Suurt Lugu;
6. Eneserealiseerimise Tunnet. Tunnet, et teostan Oma Elus Omaenese Suurt Teed;
7. Naudinguid.
Meie püüdlus emotsionaalseid baasvajadusi kogeda ning läbi nende hangitava energia end 
ülesehitada, on oma olemuselt puhas, siiras. See on meie hinge vajadus ennast üha täiuslikumal 
tasandil kogeda, püüelda eneserealisatsiooni poole.
Me satume kõverale teele tänu oma traumeeritud emotsionaalsele kõverläätsele, läbi mille me 
maailma tõlgendame, oma vajadusi rahuldame. See kirjutab meile ette kui palju on sünnis, sobilik 
võtta ja anda, mida tarbida, mida teha.
Läbi traumeeritud kõverläätse suunduv energiavoog omandab kõvera liikumise, väljenduse viisi. 
Algne, inimese südamest lähtuv energiaimpulss on puhas, määrdunud läätses ta muundub.

Narkosõltlased räägivad, et doos heroiini tekitab neis „kõikehõlmava õndsuse seisundi, nagu 
ema süles.“ Kui nende lapsepõlve süüvida, siis leiab sealt ühe selge mustri – vanemliku läheduse,
armastuse puudumise. Ning ei ole vahet, kas inimene pärineb vaesest või rikkast perest. On 



palju rikaste perede lapsi-sõltlasi, kes ütlevad, et neil on kodus olnud olemas kõik materiaalne, 
mida üks laps iganes võib ihaleda, kuid on puudunud kõige olulisem – lapsevanemate 
emotsionaalne kohalolu, nende armastus. Selle armastuse ja hoituse tunde taaskogemise poole 
karjub siis narkomaani iga keharakk ja tõmbab teda uuesti seda kogema.

Sõltuvuste olemuseks on meie algselt olemuselt puhtad emotsionaalsed baasvajadused, mis läbi 
traumeeritud emotsionaalse miinivälja peegeldudes ebaterveid väljendusviise loovad.

Läbi emotsionaalsete baasvajaduste sügavama kogemise emotsionaalsel, intellektuaalsel ja 
füüsilisel tasandil kogub inimene energiat, Elu baasessentsi.
Elu on pidev balansseerimine sõltuvuse ning mittesõltuvuse piiril. Balansseerimise spektri ühes 
otsas on vabadus, sõltumatus suhetest (meie mehelik aspekt) ja teises armastus, sügava 
ühenduse otsimine Eluga, suhetega (meie naiselik aspekt). Sisemine emotsionaalne puudujääk 
sunnib meid nii ühest kui teisest liiga palju võtma. Kaldudes liigselt armastuse kogemise poolele, 
satume sõltuvuslikku hedonismi, energiat ja kogemusi on palju, kuid muutume oma kehaliste 
vajaduste orjadeks. Spektri teises otsas on lõpliku Tõe ja vabaduse janus askees, mis välistab 
meie elust Elu. Kesktee on kuldne, kuid seda ei leia, kui pole kogenud ääri (mis iga kogemusega
kaugemale nihkuvad ning seeläbi meie energiavälja laiendavad).

Perekond. Loomulike väärtuste süsteem
Perekond on esimene organiseeritud loometasand inimesest väljaspool ,energiavõrgustik, kus 
naine toob suhtesse läheduse (armastuse, ühendatuse aspekti) ning mees turvatunde (tõe, 
vabaduse aspekti). Mehe ja naise ühenduses sünnib perekondlik MINA, kes sarnaselt 
organisatsioonile kannab osalejate eesmärke, ühiseid väärtuseid, missiooni ja visiooni. 
Koostöös sünnib perekonna ühine energia – ühine loomejõud ning vaimsus, ühine märkide-
sümbolite keel, nn egregor ehk ühiste tõekspidamiste süsteem.
Mehe ja naise ühenduses sünnib laps, käivitub perekonna areng. Perekond toetub tuleviku 
loomisel oma juurtele, oma vanemate energeetilisele 
(emotsionaalsele/intellektuaalsele/füüsilisele) pärandile. Sellega pannakse alus perekonna MINA 
eneserealisatsioonile.

Analoogsed perekondliku struktuuriga tasandid  ulatuvad inimesest: 
a) väljapoole - 1. perekond, 2. organisatsioon, 3. ühiskond, 4. Loodus 
ning
b) sissepoole – 1. tasand, sisemine perekond: sisemine MINA + sisemine naiselikkus + sisemine 
mehelikkus = sisemise lapse ehk meie isikliku unikaalsete annetekogumi avaldumine + vanematelt 
päritud energeetika = individuatsioon = nauding; 
2. sisemine organisatsioon 3. sisemine ühiskond, 4. sisemine loodus



Inimene kogeb, loob maailma läbi end ümbritseva suhetevõrgustiku – pere- ja kogukonna, 
töökaaslaste ja sõprade. Ka läbi looduse, kuid inimesena on teiste inimeste mõju meile kõige 
suurem. Mida (emotsionaalselt) lähedasem meile inimene on, seda enam ta meie enesetunnet 
mõjutab.
Inimene kogeb ja loob maailma läbi end ümbritseva suhetevõrgustiku. 
See väljendub Loomulike Väärtuste Süsteemis (vt täpsemalt A.Nekrassov „Perekonna loomine“), 
järgnevalt:
inimese kõige olulisem, nr 1 suhe maailmas on Tema (MINA) ise. Kui enda tass on täis, siis saab 
ta anda ka teistele. Kui oma tass on tühi, siis jagub teistele ainult tühjust.

Esimene emotsionaalne baasvajadus on vajadus kogeda MINA-tunnet, vajadus ühenduda 
iseenda keskmega.

Inimese suhe nr 2 on tema PARTNER, mees  või naine.

Partnerid tagavad üksteisele välises maailmas baasvajadused nr 2 ja 3, läheduse ja turvatunde. 
Naine/naiselikkus toob suhtesse (armastuse)energia, millele mees/mehelikkus annab läbi 
sihipärase loomise suuna.

Välises füüsilises maailmas on tähtsuselt 3ndaks suhteks KODU, mis loob perele füüsilise koha 
armastuse loometöö realiseerimiseks. Kodu tagab perele ühiseks loometööks füüsilise koha ning 
turvatunde. 

Tähtsuselt 4. suhe inimese elus on LAPSED.

Kui naisel ja mehel sünnivad lapsed, siis sisenevad nad ühisesse loometsüklisse kogu ülejäänud 
loodusega ning käivitavad eneses arengu. Lapsed näitavad oma unikaalsete energeetiliste 
võngetega suunda meie arengurajale, on meie tulevik.
Võrreldes kõikide teiste enesearengupraktikatega, annab lapse sünnitamine ning 
kasvatamine/kooskasvamine inimese arengule võrreldamatult sügavama tõuke. Sarnaselt 
inimesele praktiseerib ka loodus Loojaga/Allikaga üha sügavama ühenduse saamiseks 
kõikvõimalikke „praktikaid“ – ehitab, laulab, tantsib, mediteerib jne, kuid naiseliku ja meheliku 
(energia) vaheline armastuse akt, millest sünnib uus elu, on põhiline. Ilma selleta oleksid kõik 
muud tegevused tühised. Nii on ka inimese puhul. 

Tähtsuselt 5. suhe on meie VANEMAD.

Parandades suhte oma vanematega, parandame tervendame oma mineviku lood (energia), 
tervendame oma juured, oma energeetilise võrgustiku minevikus. Mida enam oleme avatud oma 
vanematega, seda täiuslikumalt saame vastu võtta mineviku õppetunnid emotsionaalsel, 



intellektuaalsel ja füüsilisel tasandil ning saadud õppetunnid eneserealisatsiooni suunata.

Tähtsuselt 6. suhe meie elus on meie töökaaslased.

Koos nendega teostame maa peal oma eneserealisatsiooni. Saavutades hea kooskõla oma 
töökaaslastega saavad neist meie Elu Kutse Tee Kaaslased.

Tähtsuselt 7. suhe on meie sõbrad.

Nendega koos saame tegelda oma hobidega, ainsa eesmärgiga nautida elu.

Loomulike väärtuse süsteem määrab prioriteedid meie suhetes. Kui kontakt iseendaga on hea, 
siis suudan anda ka oma partnerile. 
Kui mees ja naine on loonud harmoonilise suhte ning turvalise kodu, siis suudavad nad anda ka 
lastele ning armastus ja turvatunne on see, mida vajavad lapsed oma vanematelt. 
Mida paremad on suhted vanavanematega, seda paremini on tagatud generatsioonideülene 
energia- ja infovahetus, mis omakorda on lastele eneserealisatsiooni eelduseks.
Analoogse vaate sarnasel viisil suhete üleehitamisele annab J.Grey oma raamatus „Kuidas saada,
mida tahad ning hinnata seda, mis sul on?“. Inimese käsutuses on mitmed väeallikad, oma 
isiklikud armastuse anumad. Kui hoiame need täidetuna, siis saame anda ka teistele.
Inimene toetub oma koduvälises eneserealisatsioonis oma sisemisele energiavõrgustikule ning 
oma lähisuhetele. Mida toetavamad on lähisuhted, seda suurem on meie võime saavutada edu 
väljaspool kodu ning vastupidi.

Loomulike väärtuste süsteem näitab ka energia liikumise suunda, järgnevust. Kui mehel on 
seljataga armastav perekond, siis sellisest kodust väljaastuv mees on võimeline kõigeks. Oma 
loometöö viljad, oma meheliku (realisatsiooni)energia toob ta tagasi koju oma naisele, loob 
nende abil kodus täiendavat turvalist keskkonda, kus tema naine saab end veel naiselikumana 
tunda ning teda veel rohkem armastada, tema mehelikkust oma naiselikkusega toita.
Loomulike väärtuse süsteemis tuleb kujukalt esile perekonda kätketud loomulik energia loomise 
süsteem.

Sissejuhatus praktikasse
Inimene on jumalik olend, on osa loodusest, Jumalikust Allikast. Kõik on energia. Looduses kõik 
areneb ja uueneb pidevalt. Samuti uuenevad keha rakud inimkehas. 
Kõik on energia, vibratsioon taevase ja maise spektril. Kogu reaalsus on meie ühine 
energeetiline kokkulepe. Me loome oma energia olemasolevatele energiatele, uskumustele, 
ühistele kokkulepetele. Ühised kokkulepped on kõik, mis meil on, väljaspool seda on (üleval) 



tühjus ning allpool ürgne lõputu energiaookean, kust me ammutame kogu toormaterjali selleks 
mida soovime luua.

Selleks, et luua uut, realiseerida oma potentsiaal tasemel, mis võib olla tänasest tava-arusaamast 
tunduvalt kaugemal, peame ületama olemasolevad kokkulepped, uskumuste mustrid iseendas ja 
end ümbritsevas keskkonnas.
Meie uskumuste mustrid on kui sissetallatud rajad džunglis, mis on kaitstud kõige ohtliku ja 
ebamäärase eest. Soovides luua midagi täiesti uut, peame sissetallatud radadelt välja astuma, 
see on ebamugav nii endale – sest seal, kus lõppevad selged teadmised, lõppeb ka turvatunne; 
kui ka teistele – me kõigutame olemasolevat status quo’d. Piltlikult: lõhume meie turvalisi 
hästivalgustatud radu ümbritsevatesse müüridesse augud, kust uus energia saab voolatasisse,  nii
pluss- kui ka miinuspooluseline energia.
Tuntud radadelt välja tundmatusse astudes toetume oma olemasolevale kogemusele, oma 
suhte(energia)võrgustikule.

Inimene on kõikide oma eelnevate suhete summa. 
/ budistlik mõttetera /

Oma energiavõrgustikulisse struktuuri (ülekandemehhanismide loogikasse) süvenedes näeme, et 
meie identiteet koosneb täielikult kõikidest minevikus loodud suhetest, nendest rääkivatest 
lugudest, mineviku piltidest, sümbolitest. 
Iga meie loodud suhe on oma unikaalsel sagedusel võnkuv energeetiline niit, meie väljas ja meie
sees. Kui suhted/lood on positiivsed, siis on meil enesest positiivne kuvand, enesetunne 
positiivne ning vastupidi – kui seljataga on palju negatiivseid lugusid, siis mõjutab see meie 
enesetunnet negatiivselt. 
Meie suhete energeetiline võnkesagedus määrab meie enese võnkesageduse.

Ükski inimene ei sünni õhku, tühja koha peale. Ta sünnib oma juurtele, eelnevalt räägitavatele, 
loodavatele lugudele/tegudele ning hakkab neid baasiks võttes omaenese lugusid looma, 
emotsionaalsel, intellektuaalsel ja füüsilisel tasandil.
Indiaanlased ütlevad, et inimene viibib oma elus hootunnelis, kus suuna ja kiiruse määravad teda 
ümbritsevad suhted. 



Hootunneli joonis annab kujukalt edasi suunatud energiavoo, milles ja mille osadega, 
energiajoontega (mis omakorda koosnevad paljudest väikestest energia osakestest, suhetest) 
interaktsioonis me elame, oleme. See on üks osa suurtest ja väikestest energiajoontest, millest 
koosnevad loomise spiraalid, suured ja väikesed elulilled.

Mida võimsamad on meid ümbritsevad suhted, seda suurem on meie liikumise kiirus, seda 
suuremat laengut, energiapotentsiaali me omame. Mida puhtamad - tõesemad ja armastavamad -
on meid ümbritsevad suhted, seda pikem ja nauditavam on meie teekond, seda pikem, tervem ja
elujõulisem on meie elu.
Kui head suhted, hea energia hoiab meid energiavoo keskmes liikumas, elamas, siis nn “halb” 
energia ja suhted hakkavad me hoogu tasahilju vähendama, läbi sõltuvuslike mustrite meid 
aheldama. 

Iga meie elus loodud suhe on spetsiifilise võnkega, potentsiaaliga, energia. Oleme oma elus iga 
tunde, mõtte ja teoga loonud spetsiifilisel sagedusel vibreeriva energiavõrgustiku, enese sees ja 
enesest väljaspool.
Me saame enesest välja luua niipalju kui on olemas meie sees. Näiteks kui inimene soovib luua 
ideaalselt toimivat energiaseadet, siis peab ta samavõrd välise perfektsusega looma ka 
harmoonilise sisemaailma. Vastasel korral kogeb ta oma teel takistusi. Kuna ta pole õppinud 
enese sees harmooniliselt energiaid liigutama, siis kogeb ta enese välises maailmas olulistes 
“kulminatsioonipunktides” kaootilisi energiaid, mille tõttu olulised asjad ununevad või asjad lihtsalt
ei toimi, purunevad.

Hootunnel on kujukas näide ja mitte ainult. Aju toimimise mehhanismi süvenedes näeme, kuidas 
me oma identiteedi ning igapäevase reaalsuse ümbritsevatele suhetele ning nendest ja nendest 
lähtuvatele koosnevatele mälupiltidele, lugudele, energiale üles ehitame. 
Inimene saab oma loomulikus energiavoos tõusta nii kõrgele kuni kannavad teda ümbritsevad 
suhted. Mida rohkem suhteid tema ümber tema liikumist toetavad, seda lihtsam on liikuda. 
Tavateadvuse voos, kus liigub kõige enam inimesi, on ka toetus kõige suurem, liikumine lihtsam.
Sissekäidud radadelt kõrvale astumine on keerulisem, kuna inimene ei saa ammutada enam jõudu
(energiat) ümbritsevast keskkonnast harjumuspärasel moel. Ta peab õppima ühenduma enese 
sisemise Allikaga, sellel teel tervendama eneses üleskerkivad traumad ja ebaterved uskumused.
„Indiaanlased nimetavad seda toimingut enese energiavälja puhastamiseks“ (Don Juan Matus).

Igal kehastunud hingel on isikupärane energiavälja suurus. Sellest tulenevalt esineb inimesel 
ülitugev vajadus end ühiskonnas enese autentsel moel „laiali sirutada“, emotsionaalselt, 
intellektuaalselt ja füüsiliselt.
Niikaua, kui inimese energiaväli on veel „määrdunud“, sisaldades mineviku traumasid, mis toovad
temas esile hirme ning tekitades talle keskkonnas füüsilisi väliseid vaenlaseid, on tal raske end 



laiali sirutada, kuna sel teel kohtab ta enese luukeresid, samuti on ta ise liiga raske energiaga 
ümbritsevatele inimestele taluda. Teda on liiga palju.
Olles oma energiavälja kriitilise määrani puhastanud, suudab ta inimestega uuel tasandil 
ühenduda. Kuna ta on oma sisemised traumad piisaval määral tervendanud, siis ei tekita enese 
avamine temas enam hirmu, samuti muutub ta immuunseks teiste inimeste hirmudele. Ta tunnetab 
neid, kuid need ei vii teda enam tasakaalust välja. 
Enese energiavälja piisaval määral puhastanud, hakkavad ümbritsevad suhted teda taas toetama, 
uuel, kõrgemal üliteadvuslikul ning sügavamal alateadvuslikul tasandil. Hingetasandil.

Järgneva rakendusliku sisuga programmi fookus võimaldab tabada kahte eesmärki - enese 
energiavälja puhastada ning energiavõrgustiku ülesehitada.

Selle töö käigus on oluline seada fookus sellele, mida me tahame – kogeda Eluarmastust 
autentsel, Tõesel moel; mitte sellele, mida me ei taha.

Oluline on panna fookus tõesele, tunnistada iseennast ja teisi puhaste jumalike olenditena, kelle 
sügavam ja tõeline eesmärk on koostöös luua Tõesust. Siis hakkab see Tõeline ka looma.
Oluline on ebatõesena tunnistada kõik muu – hirmud, traumad, vaenlased. Tunnistada enesele, et 
nad on küll olemas, me näeme neid, kuid nad eksisteerivad vaid meie traumeeritud 
minevikukogemustega kaetud kõverläätsel. Aga see kõverlääts pole meie.
Kuivõrd inimene on osa Jumalikust Allikast, on inimese tõeliseks olemuseks Tõene Armastus. 
Tunnistades seda enese põhiolemusena ning võttes oma taotluseks seda luua ja kogeda, saab 
meist kõik mittetõeline kerguses vabaneda, traumad terveneda.

Kõik on energia, iga emotsioon omab spetsiifilist energeetilist võnkesagedust. Inimene saab seda
mida ta loob. Enesest hirme otsides ja minevikutraumades tuhnides, saame need, lõputult. 
Kõik on energia, traumades hirmuenergiat ülespiitsutades loome seda lõputult juurde. Inimkond 
on minevikus kogenud palju kannatusi, valu, hirme. Meie traumeeritud teadvus võtab valusaid 
kogemusi arvesse reaalsemana kui armastusväärseid.
Me oleme perfektselt õppinud võitlema, kannatama kuni surmani. Meid ei ole õpetatud 
armastama.
Sellele keskendub järgnev programm, inimesest tema tõese armastava põhiolemuse 
väljatoomisele ning realiseerimisele igale inimesele unikaalsel, isikupärasel moel.

Inimese (energeetika) terviklik kaardistamine (täiendatud Maslow püramiid)
Inimene on hinge kui Jumaliku allika inkarnatsioon, ja omab tuntavalt 3-e tasandit – 
emotsionaalset, intellektuaalset ja füüsilist tasandit. 
Inimene kasutab enese (energiavälja) ülesehitamiseks nendel tasanditel energiat, mida ta ammutab
läbi 7-e emotsionaalse baasvajaduse (MINA, lähedus, turvatunne, areng, juured, 
eneserealisatsioon, naudingud) ning transformeerib selle energia läbi EIF(H)-tsüklite füüsilisele 



tasandile. Nii nagu teeb seda loodus, liikudes läbi sünni ja tõesuse tsüklite igal päeval ning igal 
aastal uuesti ja uuesti.

Inimene sünnib olemasolevatele oma esivanemate poolt loodud energiajoontele. Nendega 
maksimaalsel moel ühendudes ammutab neist energia, informatsiooni kõige juba loodu kohta 
ning hakkab sellele vundamendile toetudes looma uut, mis omakorda on baasiks tema lastele.

Iga inimene on oma olemuselt unikaalne. See, mis toimib ühele ja toimi teisele. Loodud 
enesearengu-programm lähtub igaühe isikupärast, unikaalsest olukorrast, igaühe hingest 
lähtuvatest emotsionaalsetest impulssidest.

Järgnev programm kopeerib ülesehituselt looduse toimimise EIFH-faase:  

1. sammuna tehtav, olukorra kaardistamine, annab ühest küljest olukorrast, oma elust, ülevaate 
ning teisalt tagab alustamiseks vajamineva turvatunde – st niikaua kui me pole olukorrast 
teadlikud, on keskkond ebaselge ning hirmutav, sellest ülevaate saamisega pooled hirmud 
kaovad.
2. sammuna unistatakse (südamega) uutest suhetest, energiast
3. sammuna otsitakse võimalusi (ajuga) suhete parandamiseks ehk siis energiavälja 
puhastamiseks, väestamiseks. Koostatakse tegevuste nimistu;
4. sammuna rakendatakse teostatu ellu.

Inimene on suhetest koosnev energiavõrgustik. Oma energiavõrgustiku terviklikuks 
kaardistamiseks EIF ning baasvajaduste tasanditel olen koostanud järgneva maatriksi.
Hinda selles iga oma suhet 1 ... 10 skaalal. Vastavalt: 1 ... 5 punkti - suhe tunne selle (suhte) 
suhtes on negatiivne; 5 ... 10 punkti vahemikus suhe tunne positiivne; 5 – tunne on neutraalne.





Selle maatriksiga määratled kõikide enesega seotud põhiliste suhete kvaliteedi EIF- ja 
baasvajaduslikel tasanditel. Kaardistad enese suhtevõrgustiku kõikide niitide energeetika, 
võnkesageduse.

Maatriks algab MINA-tasandist emotsionaalsel tasandil, see on meie kõige tähtsam suhe. 
See suhe seob meid otseselt oma hinge ning hinge tasandilt tulevate sõnumitega. Need 
sõnumid ütlevad meile, mis meile tõeliselt oma elus oluline on. Selle suhte tugevus ning 
selgus paneb aluse meie valikutele elus. Kui suhe iseendaga on hea, siis valin 
intellektuaalsel tasandil enesetäiendus/-koolitusvahendid, mis sobivad sisimas minu 
unikaalse individuaalse annetekogumiga. Õpin seda, mis mulle tõesti meeldib. Valin enda 
tõeliste vajadustega kooskõlas olevad füüsilised arendusvahendid.

Kui kontakt endaga on autentne, siis tunnen maailmas ära autentse partneri ning tema 
tunneb ära minu. Koos luuakse hubane, kodune ja turvaline kodu.

Autentses, rahuldustpakkuvas suhtes, turvalises ja kaunis kodus on lastel hea kasvada. 
Neid, nende vajadusi märgatakse. Nad säilitavad kasvades autentse sideme omaenese 
MINAga ning suudavad elus enesele olulisi valikuid, suhteid märgata ning omaenese 
hingest lähtuvalt oma elu hakata üles ehitama.

Omaenese autentse pere pinnalt suudad luua autentse suhte vanematega, oma minevikuga.
Ühenduda esivanemate tarkuse ning jõuga. 

Autentne, ennast armastav inimene leiab enesele elus õige eneseteostuse koha. Kuna ta 
tegeleb töö juures oma hobiga, siis on aja küsimus kui ta saab oma alal tõeliselt heaks ning
ka tasu saab olema vastav (raha on meie energia peegel, mõõdupuu). Ta naudib oma tööd
ning tõmbab enesele ligi samasuguseid inimesi nagu ta ise; see võimaldab tal töiselt 
järgmistele tasanditele kasvada.

Kõige eelneva tulemuseks on nauditav elu, kus on koht paljudele headele sõpradele, 
teekaaslastele.

See elu hakkab end toitma ning läbi üha süvenevate EIF-tsüklite, aasta-aastalt end üha 
nauditavamal moel üles ehitama.
Kõik meie suhted on energeetiline võrgustik. Meie väline suhtevõrgustik perekonnas, 
organisatsioonis, ühiskonnas, looduses peegeldab vastavaid tasandeid meie sisemaailmas.



Oma välise suhtevõrgustiku kaardistades lood enda MINA ülesehitamiseks välises 
suhterägastikus teadliku lähtepositsiooni, kaardistad ka ära “materjali”, millest edasist 
ehitama hakkad. Näed ära, kus on midagi piisavalt ning kus on vajaka, see aitab edasises 
tegutsemises määrata prioriteedid. 

Esimene samm. Emotsionaalne tasand. Unistamine
Esimeseks sammuks on unistamine. Isegi kui oled väga kaugele oma tõeliselt rajalt tulnud, 
niikaua kui oled veel elus, on sul võimalus läbi unistamise, läbi südame
omaenese tõelise minaga, hingega ühendust võtta.

Võta selleks toiminguks piisavalt aega. Mine puhtasse keskkonda, loodusesse matkama 
vms. On olemas ka mitmeid häid meditatsioone, mis aitavad meil oma tavamõistuse 
natukeseks ajaks väljalülitada.

Unista enesele Uus Lugu, selline, mida sa tõeliselt elada tahaksid (pane kindlasti kirja):
Milline ma tahan olla, kuidas end tunda? - julge, enesekindel, tark, ilus jne.
Milline on minu unistuste partner, suhe temaga?
Milline on mu unistuste kodu?
Millist suhet tahan oma lastega, oma vanematega?
Kuidas tahan end tööd tehes tunda? 
Võib juhtuda, et oled oma tõeliselt teelt üsna kaugele tulnud ning puudub vähim 
ettekujutus, mida elus teha tahame, kuid meil on olemas sisetunne, kuidas tahan end selle 
x-tegevuse juures tunda. 
Millist suhet oma sõpradega tahan? 

PS! Naised peaksid uue loo unistamisel järjestama oma Uue Loo tavalises järjestuses – 
MINA, partner, kodu, lapsed, vanemad, eneserealisatsioon, sõbrad/hobid.
Järjestus meestele on: MINA, eneserealisatsioon, partner, kodu, lapsed, vanemad, sõbrad.

See järjestus võimaldab naisel keskenduda suhetele, perekonnale, armastamisele, oma 
naiseliku energia loomisele läbi enese suhetele laialilaotamise, sealt energia kogumise ning 
siis eneserealisatsiooni tasandil kokkukoondamise.
Mehel võimaldab tema järjestus panna fookus oma mehelikule energiale. Ta peab meeles 
pidama, et ta teostab loometööd (oma sisemisest ja välimisest) naiselikust materjalist, kuid 
tema jaoks on oluline olla mees,  võtta vastutus. Kui ta suudab olla oma mehelikus 
energias, siis kõik naiselik (energia) ligineb talle oma loomulikul moel ise.
 



Esimese sammu lõpetuseks on sul selgelt läbitunnetatud ning sõnastatud oma Uus Lugu. 
Tihti on kiires oravarattas side omaenese MINAga nõrgaks jäänud. Unistuse baasil selgelt 
sõnastatud Uus Lugu annab sulle järgnevate valikute tegemiseks selge tundepõhise 
(energeetilise) referentsi. St, kui pead elu ristteedel erinevaid valikuid kaaluma, siis on just 
sisetunne see, mille alusel õige teeotsa valid. Päeva lõpuks tahame end hästi tunda, seega 
tuleb valida see tegevus, mis tagab meile hea tunde. Valides hea tunde, valime hea 
energia. 

Valides esmajärjekorras MINA, “valime esmalt taevariigi ning seda kõike muud antakse 
meile küllaga pealekauba”.

Oma traumeeritud emotsionaalset tasandit vältides oleme tihti üsna pikalt elus turvalisi 
otsuseid langetanud, selliseid, mis on meie intellektile olnud piisavalt arukad. Samas juhivad
turvalised valikud meid elus varem või hiljem ummikusse. Valime küll turvalisi, kuid 
energeetiliselt nõrku suhteid ning see hakkab meile aja jooksul probleeme tekitama – meie 
hing tahab täit elu elada, oma elu ülesande täitmiseks vajab rohkem energiat, mida nõrk 
suhtevõrgustik pakkuda ei suuda.

Kokkukeeratud sasipuntrast väljatulemiseks on oluline, et edasiste otsuste motiiv on 
võimalikult sügavalt sinu enese MINAst lähtuv. Unistamine loob sideme omaenese jumaliku 
MINAga. Võimalikult puhta ühenduse saamiseks on oluline igapäevaelu endast unistamise 
ajaks elimineerida.
Uue unistuse loomisega luuakse hinge energiaga väestatud puhas baas edasisteks 
tegevusteks.
Esimene oluline samm on tehtud. On unistatud/sõnastatud Oma Uus Lugu ning loodud 
emotsionaalselt laetud lähtepositsioon järgnevatele elu pakutavatele valikutele. 

Teine samm. Intellektuaalne tasand. Võimaluste kandik / to-do list

„Elu pakub meile alati kandikul võimalusi“ 
/ Luule Viilma /

Uus Lugu unistatud aseta see enese ette, oma EIF-maatriksi kõrvale, see on sinu isiklik 
rännaku plaan – on olemas lähtepositsioon ning lõpp-punkt. Seejärel, teise sammuna käivita
oma intellektuaalne tasand, oma aju ning vaatle iga maatriksi ruudu osas sinu enese elu 
pakutavaid võimalusi selle konkreetse suhte skoori parandamiseks. Erinevaid võimalusi 
vaagides kasuta oma sisetunnet referentsina – kumb võimalus tagab sulle potentsiaalselt 



suurema rahulolu tunde (tugevama, puhtama energia võimaluse), viib sinu Uuele Loole 
lähemale.

MINA-tasandil on heaks indikatsiooniks sinu hobid või näiteks tegevused, millest oled 
unistanud, kuid pole seni veel teostanud. Ka viivad hobid meid kokku meiega sarnaste 
inimestega, tulevaste sõpradega, partneriga. MINA-intellekutaalses sektoris võid kaaluda 
uusi õpinguid.

Milline võimalus on sul parandada suhet oma partneriga just täna,sel nädalal?
Või kui sul hetkel partnerit pole, siis tuleta meelde, et tänu ülekandemehhanismidele 
tõlgendad sa kõiki tuleviku lähisuhteid läbi mineviku energeetilise prisma. St kui oled oma 
eelmises suhtes haiget saanud või on see „külma sõja seisundis“, siis leia võimalusi 
mineviku suhete tervendamiseks. 
Uus suhe algab täpselt samas energeetilises pinnases, kus eelmine suhe lõppes. Võibolla 
ei saa sa teha palju, kuid kasvõi eneses endale ja möödanikule andestuse leidmine aitab 
sul oma eluga edasi liikuda. Lood pinnase sellele, et oled ise emotsionaalselt valmis uuele 
suhtele avanema, ta oma ellu vastu võtma.

Millised võimalused avanevad sinu kodus, et seda mõnusamaks, turvalisemaks teha? Iga 
asi,mida oma füüsilises kodus parandad, parandab midagi sinu sisemuses, turvatunde 
tasandil. Sisemine turvatunne omakorda on võti paljule järgnevale – paremale unele, 
avatumatele suhetele jne.

Võimalused suhete parandamiseks oma lastega?
Läbi laste saad kogeda elu impulsse nende ehedal moel. Lastel on kontakt enese MINAga 
veel olemas. Leides lastega lähedase kontakti, näitavad nad oma puhtas peeglis sulle sind 
ennast. Lapsed tuletavad sulle meelde sinu enese MINA. Mõnikord ei pruugi olla see pilt 
meeldiv,kuna meie eneste MINA-pilt võib olla juba üsna määrdunud. Laps on kui puhas 
peegel, kus näed kõike enesest ehedal moel peegeldumas. Oluline on hoiduda peeglite 
lõhkumisest kui vaatepilt ei meeldi.

Eneserealisatsiooni tasandil võid kaaluda erinevaid valikuid töökohtadest. Aga võib-olla 
oled oma firma loomisest unistanud? Milliseid võimalusi saatus pakub sel teel oma unistuse 
poole liikumiseks?
Milline pakutavatest tegevustest täidab sind tulevikus potentsiaalselt suurema 
rahulolutundega, seostub sügavamalt sinu Uue Looga? Vali see, mis pakub paremat tunnet.
Isegi kui valik on majanduslikult hetkel mõnevõrra ebaratsionaalne, siis oma tõelisel erialal 



tööle hakates saad sa varsti väga heaks. Laed ennast uue ja suurema energiaga. Küll raha 
tuleb su juurde.

Sõprade tasandil leia võimalusi koostegemiseks, lihtsalt ajaviitmiseks.

Kui oled kõik võimalused kirja pannud, on sinu ees sinu isiklik individuaalne arengukava, 
mille on sinu hing sulle kõrva sosistanud. Tegevuste nimistu, mis ootab täitmist. Oled elu 
pakutavatest võimaluste paletist välja selekteerinud need valikud, mis toetavad Sinu isiklikku
arengut perspektiivis kõige rohkem.
Sinu ees on uus energeetiline tasand, mis ootab ükshaaval su tänase võrgustikuga kokku 
nõelumist.

Tore pool selles energiatöös on, et sõik suhted selles võrgustikus on lahutamatult 
üksteisega seotud, parandades ühte, paraneb koheselt ka teine.
Sinu hirmud on nagu viie jalaga taburet – parandades suhteid, harmoniseerides ja 
väestades oma energiasüsteemi, hakkavad “taburetil” jalad üksteise järel alt kaduma kuni ta 
ühel hetkel lihtsalt ümber kukub ning su elust (energiasüsteemist) kaob. Sina justkui pole 
selle hirmuga otseselt üldse tegelenud, aga oled teinud olulisima, oled pannud fookuse 
armastamisele, elamisele – see puhastab su energiasüsteemist iseenesest kõik mittevajaliku 
heal ja kergel moel.

Kolmas samm. Füüsiline tasand. Teostamine
Sa oled unistanud omale Uue Loo, ja kõikidest elu pakutavatest võimalustest oma suhete 
parandamiseks iseenda, partneri, kodu, laste, vanemate, töökaaslaste ja sõpradega välja 
selekteerinud sulle olulise tegevused.
Kolmas vältimatult oluline samm EIF-tsüklis on teostus. 
Kui sa neid tegevusi ei teosta, siis mitte midagi sinu elus ei muutu.
Teeme ära.

Iga inimene on unikaalne ja kordumatu. Igaühel meist on looduses omaenese unikaalne roll
täita. Igaühe Tee on unikaalne ja kordumatu, seepärast vajame igaüks omaenese unikaalset 
õppeprogrammi, mille ainult me ise oskame kokku panna. Seda programmi koostamise 
tsüklit läbides – unistame, otsime võimalusi, teostame – paneme igaüks kokku omaenese 
unikaalse õpiraja ning teostame selle.

Võimalik, et kõigi kirjapandud tegevuste teostamine võtab sul järgmise aasta. Nimistusse 
võib käigult uusi tegevusi juurde tekkida ning mõned võivad sealt kaduda.



Samas on oluline järgmise paari aasta jooksul kogu tsüklit algusest taas korrata. Iga 
korraga tõmbad sa end uuesti oma rajale. Iga uue EIF-tsükliga liigud sa iseenda keskmele, 
oma MINAle lähemale, saad keskkonnast üha paremat tagasisidet iseendast. Niiviisi hakkad
samm-sammult iseendaga üha jõulisemat ning autentsemat sidet looma, oma maailma ja 
suhtevõrgustikku ülesehitama.
Iga tsükliga hakkab sinus suurem selgus
tekkima, hakkad tunnetama sisemist vaikust,
kooskõla, täidetuse tunnet. Hakkad avama
oma EIF-tsüklis üha enam H ehk
hingetasandit.
Iga parandatud suhe maatriksis mõjutab
positiivselt ka kõiki teisi suhteid. Kõik on
kõigega seotud.
Praktiseerimine võimaldab teadliku
intellingentsuse muuta alateadlikuks, st mõne
aja pärast hakkad alateadlikult elus õigeid
„teeotsi“ valima. Elu oma uues kvaliteedis
muutub järjest enam pingutusevabamaks ning
viimaks avastad, et seda programmi pole sul
enam “näpuga järge ajades” enam vaja läbi
teha. Oled omaenese energialoome
prakitseerimise enese alateadlikuks
intelligentsuseks muutnud. 



III. osa. ORGANISATSIOON

Organisation is not Like a family, it Is a family
/Simon Sinek/

Elame kiireltmuutuvas keskkonnas, hoolimata
meie tehnilistes valdkondades tehtavatest
edusammudest ning juhtide jõupingutustest
liiguvad meie ettevõtete terviseandmed teises
suunas – ettevõtete keskmine eluiga jääb alla 3-
5 aasta. Samas kui teiste valdkondade
organisatsioonide, näiteks sotsiaal-, hariduse-,
kultuuri-, militaar- või religioonivalla ühendused
näitavad hoopis suuremat elujõudu. Siiski leiab
ka majandusvaldkonnast näiteid ettevõtetest,
kelle eluiga ületab kaugelt keskmise, ulatudes
sadadesse aastatesse.

Arie De Geus toob oma raamatus „Elav
Ettevõte“ välja pikaajalisi, sadu aastaid kestvaid
ettevõtteid, iseloomustavad 4 ühist
võtmetegurit:

1. Pikaajalised firmad on tundlikud neid
ümbritseva keskkonna suhtes. 
Nad tunnetavad varakult keskkonnas toimuvat ning viivad eneses õigeaegselt läbi vajalikud 
muudatused.
2. Pikaajaliste firmade liikmetel on tugev identiteeditunne ning nad hoiavad kokku.
Mitmekesisusest hoolimata tundsid organiatsiooni liikmed end ühe suure kogukonna 
liikmetena ning just organisatsiooni liikmete tugevad omavahelised sidemed on olnud 
keerulistes tingimustes ellujäämiseks hädavajalikud.
3. Pikaajalised firmad on tolerantsed.
Nad on juhtimisel pigem hoidunud jäigast tsentraliseeritud juhtimisstiilist (va arvatud 
kriisiperioodidel). Soodustanud kaugtöö võimalusi, julgeid eksperimente.
4. Pikaajalised firmad on finantseerimisel konservatiivsed, hindavad vaba raha olemasolu

De Geusi raamatu põhiideeks on, et ettevõte on oma olemuselt igati elusorganismi 
parameetritele vastav. Teda tuleks kohelda ning arendada kui elavat organismi.



Näeme, et kolm ettevõtte pikaealisust iseloomustavast näitajast neljast – indentiteeditunne, 
tundlikkus, tolerantsus - on seotud organisatsiooni emotsionaalse, energeetilise tasandiga.
Stephen R. Covey juhib oma teostes tähelepanu, et sarnaselt inimesele on ka ettevõttel 
kolm selgelt piiritletavat tasandit – emotsionaalne, intellektuaalne ning füüsiline. Mida 
vastavalt iseloomustab ettevõtte emotsionaalne, intellektuaalne ja füüsiline võimekus, 
intelligentsus. EQ, IQ, PQ. Nende tasandite piisaval küpsemisel avaldub ettevõttes neljas, 
hingeline tasand. Tema spirituaalne intelligentsus, SQ.

Organisatsiooni energeetika
Kõik on energia, kõik vibreerib - vaimse ja kehalise, taeva ja maa, mehelikkuse ja 
naiseliikuse spektril. Nii tekib energia, looduses ja inimeses.
Organisatsiooni arendades kasvatame me energiat – emotsionaalset, intellektuaalset ja 
füüsilist. Igal neist energialiikidest on oma mõõdetav suurus ning väärtus.
Tänasel majandusmaastikul vähima väärtusega on füüsiline energia. 1 miljoni euro eest saab
aastaks ajaks tööle rakendada 80 labidameest.
Kallimalt väärtustatud on intellektuaalne energia. Sama raha, 1  miljoni euro eest eest,saab 
aastaks palgata 14 haritud spetsialisti.
Kõige kallim energialiik on emotsionaalne energia. Kui soovid palgata näiteks hea laulja, 
siis võib juhtuda, et 1miljoni euro eest eest saad ta 3-ks tunniks lavale.

EIF-tsüklis on kõik kolm energialiiki võrdselt olulised.

Oluline on esmane emotsionaalne, käivitav laeng. Mida tugevam ja puhtam see on, seda 
võimekamad inimesed organisatsiooniga liituvad, seda enam suudame keskkonda jakliente 
kõnetada.
Tõstetud emotsionaalne laeng tuleb arukalt lahti mõtestada ning suunata tegevustesse. 
Mida arukam on väljund, seda parem on hilisem füüsiline tulemus. Võimsast emotsionaalsest
puhangust on vähe kasu kui seda ei suudeta arukalt rakendada.
Tsükli viimasel, füüsilisel tasandil, ilmneb paradoks – ehkki majanduslikus mõttes on füüsiline 
tööjõud kõige vähem tasustatud, on emotsionaalse ja intellektuaalse pingutuse väärtus null 
kui neid kvaliteete ei suudeta füüsilisel tasandil realiseerida.
Samuti on just ettevõtte füüsiline tasand (organisatsiooni reatöötajad) see, kes esimesena 
peale teostatud EIF-tsüklit võtab vastu info uuest loodud reaalsusest. 

Inimese tasandiga paralleeli tuues – läbi füüsilise keha andurite me kogeme reaalsust, 
võtame vastu aistinguid füüsilisest keskkonnast. Mida puhtam, tervem, elujõulisem 



(sügavama MINA/läheduse/turvalisuse-tunnetusega) on meie keha, seda puhtamaid 
signaale me keskkonnast saame.

Emotsionaalne energia ja tasand seob meid organisatsiooni identiteediga - ühiste 
väärtuste, missiooni, visiooni, nime ja kaubamärgiga.
Intellektuaalne energia kannab meie organisatsiooni vaimset, mõtlevat jõudu.
Füüsiline tasand esindab elujõulist võimekust reaalsuses rakendada seda, mida ettevõtte 
südametasand on tunnetanud ning mõistusetasand on välja mõtelnud.
Organisatsiooni arendamisel tuleb võrdset tähelepanu pöörata kõigi kolme energialiigi 
arendamisele.

Kes või mis on organisatsioon?

„A social unit of people that is structured and managed to meet a need or to pursue
collective goals.“ 

/ businessdictionary.com /

Organisatsioon on inimeste sotsiaalne ühendus (kes on soetanud kollektiivse eesmärgi 
saavutamiseks seadmed, hooned). Organisatsioon on oma olemuselt elusolend. 
Organisatsioon on inimeste energeetiline võrgustik, kes tegutseb, mõtleb, tunnetab, 
vibreerib ühisel (morfilisel) energeetilisel infoväljal.

Organisatsiooni kolm tasandit

Organisatsioon kui inimeste ühendus on terviklik, 4-tasandiline elav organism, kellel on 
(sarnaselt inimesele) selgelt eristatavad südametasand (EQ), mõistuse tasand (IQ), kehaline 
tasand (PQ) ning kolme esmatasandi piisaval küpsemisel avalduv neljas, hingeline tasand 
(SQ).
Ettevõtte südametasandi väljundi, EQ – missiooni, visiooni, väärtused – sõnastavad algselt 
organisatsiooni loojad. Hiljem osalevad EQ loomel ka organisatsiooni ülejäänud liikmed. 
Organisatsiooni intellektuaalset IQ-tasandit kannab tema juhtkond. Juhtkond on ettevõtte 
aju, kes jälgib olukorda turul, kontrollib läbi vastavate indikaatorite organisatsiooni 
„sisetemperatuuri“ ning vastavalt kogutud infole loob tegutsemisstrateegia. 
Organisatsiooni füüsilise keha, PQ-tasandi, moodustavad tema liikmed, kes on igapäevaselt
töös füüsiliste operatsioonide teostamisel. 
Organisatsioon toimib sarnaselt inimesega. Meenutame, inimese kehas on ~ 100 triljonit 
iseseisva teadvusega rakku, kes on omavahel ning ümbritseva keskkonnaga pidevas 
info(energia)vahetuses.



Organisatsiooni toimimine, EIF-tsükkel
Inimese küpsemine, hingetasandi avaldumine, käib läbi tervikliku EIF-tsükli. Kui inimene on 
emotsionaalselt traumeeritud, siis on tema EIF-tsükkel häiritud. Vaadates maailma läbi 
mineviku traumeeritud kogemuste prisma, on inimesel raskusi ümbritsevate suhete ning läbi 
nende maailma, tõese tunnetamise ja lahtimõtestamisega, edasi adekvaatse tegutsemisega. 
Inimese areng on sellega pärsitud. 

Samasugune (küpsemise) protsess, EIF-tsükkel, toimub ka organisatsioonis kui inimeste 
ühenduses. 
Uude keskkonda sisenedes võtab organisatsioon läbi oma keharakkude (organisatsiooni 
liikmete) vastu signaale, aistinguid. Sarnaselt inimkeha rakkudega, aistivad nad keskkonda, 
edastavad signaale organismi juhtkonnale ning üksteisele – milline on keskkond – soe/külm,
sõbralik/vaenulik, millised on turuvajadused, väljakutsed jne. Organisatsiooni liikmed 
aistivad keskkonda läbi oma isiklike emotsionaalsete filtrite. Kui filter on „määrdunud“, siis 
omandab ka seda läbiv info sarnase tonaalsuse. 

Olles organisatsiooni liikmetelt (kehalised) signaalid vastu võtnud, analüüsib tema aju ehk 
juhtkond saadud infot minevikukogemuse põhjal. Organisatsiooni kollektiivne mälu hoiab 
eneses ühist kollektiivset mälupagasit. Organisatsiooni liikmete vaheline infovahetuse 
kvaliteet sõltub omavahelistest suhetest, usaldusest, läheduse ja turvatundest. 
Olles operatiivinfo kokkukogunud, annab aju ehk organisatsiooni juhtkond, peale 
nõupidamist, kehale vastava käsu tegutseda.

Peale operatsiooni teostamist tunnetab kogu organism uut füüsilist reaalsust kooskõlas 
enese südametasandi – missiooni, visiooni ja väärtustega, seatud eesmärkidega, ning 
valmistub uueks tsükliks.

Organisatsiooni sisemisest küpsusastmest sõltub vaikusehetke pikkus füüsilise ning 
emotsionaalse faasi vahel. Küpses organisatsioonis avaldunud hingetasand suudab hoida 
pidevalt „pea külma, südame kuuma ja keha elujõuga täidetuna“ – tegutseda omaenese 
rahulikus tempos.
Ebaküpsemal organisatsioonil (organisatsiooni liikmetel) seevastu on emotsionaalselt 
keeruline rasketes turusituatsioonides sisemist rahu säilitada. Suutmatus 
organisatsioonisiseseid ja –väliseid emotsioone kontrollida tingib kiireid otsuseid, üldsusele 
pigem populaarseid ja mugavaid valikuid. Sarnaselt inimesele juhivad mugavad, 
sõltuvuslikud valikud organisatsiooni kriisi.



Organisatsioon, kollektiivselt inimeste kogumina, tunnetab ühist reaalsust, mõtestab 
vastavalt minevikukogemustele (läbi ülekandemehhanismide) olukorra? ühiselt lahti ning 
tegutseb. Organisatsioon, see on tema liikmed, inimesed. Nad on vastavalt ühiselt seatud 
eesmärkidele üles ehitanud põhiprotsessi ning tegutsemismudeli, mille käigus valmiva 
toote/teenuse lõppeesmärk on (ühine) eneserealisatsioon. 
Ühistegevuses on igal organisatsiooni liikmel oma roll. Sisemiselt küpsed organisatsiooni 
liikmed, kes on suutnud oma mineviku traumadest piisaval määral vabaneda, suudavad täita
oma rolli paremini – oma isikliku traumeeritud superego vajadusi ohjates suudetakse isetult 
pühenduda organisatsioonile, ühistele eesmärkidele.

Kui organisatsiooni moodustavad emotsionaalselt, intellektuaalselt ja füüsiliselt suhteliselt 
küpsed inimesed, on ka organisatsiooni keskkonnataju, lahtimõtestamise võimekus ning 
reageerimine küpsele isiksusele omased. 
Seevastu emotsionaalselt enesest võõrandunud
inimestest moodustunud organisatsioonil on
(emotsionaalselt) keeruline reaalsust adekvaatselt
tunnistada (kuna keha rakud, organisatsiooni
liikmed tõrjuvad väliskeskkonnast lähtuvat inimlikku
emotsionaalset lähedust) ning isegi kui seda
tehakse, on põhjapanevaid otsuseid raske ellu viia,
kuna tõesed otsused pole populaarsed ei
organisatsiooni sees ega ka väljaspool. 
Sellises emotsionaalselt traumeeritud
organisatsioonis, sarnaselt inimesele toimub
sisemine EIF-tsükkel E-osa pigem eiravalt, I ja F
sektorite vahel. 

Organisatsiooni küpsemine, hingetasandi avamine
Organisatsioon on inimeste sotsiaalne ühendus, kes ühiste eesmärkide saavutamiseks 
sobilikud vahendid valivad. 
Nii nagu inimeselgi, on ka organisatsioonil tema emotsionaalne, intellektuaalne ja füüsiline 
tasand; tema EQ, IQ ja PQ. Kõik need tasandid vajavad rahuldamist, vastasel korral tunneb 
töötaja end rahulolematuna - „inimene hakkab püüdlema keskkonna parandamise poole, 
selle vastu võitlema, mandub või lahkub (A.Haller / Ü.Vooglaid)”.



Algusperioodil on EQ/IQ/PQ-tasandid organisatsioonis selgelt eraldatud – emotsionaalset 
sidet ettevõtega kannab selgelt omanik, mõtleb ja planeerib juhtkond ning tegutseb 
töötajaskond. Aja jooksul, koostöö edenedes sulanduvad tasandid organisatsioonis üha 
enam, kollektiiv hakkab (ideaalis) tundma end ühtse kogukonnana, kus kõik ettevõtte 
käekäigu eest võrdset vastutust tunnevad.

Organisatsioonis kohtuvad erinevate emotsionaalsete, intellektuaalsete ning füüsiliste 
võimekustega inimesed. Organisatsioon areneb (küpseb) läbi liikmetevahelise koostöö. 
Alguses on inimesed üksteisele võõrad, ei oma piisavat sidet üksteisega ega 
organisatsiooni MINAga – identiteedi/missiooni/visiooni/väärtustega. Koostöös alustatakse
projekte. Iga projekti käigus läbitakse üks väike EIF-tsükkel – tunnetatakse selle 
vajalikkust/sidusust enese, organisatsiooni ja ühiskonna eesmärkidega, mõtestatakse lahti 
ning teostatakse; läbi sisemise tunnetuse / mõtestamise viiakse läbi kvaliteedikontrolli. Kui 
projekt tekitab piisavat rahulolu jasidusust liikmete, ja organisatsiooni vahel, siis omandatu 
(emotsionaalsel, intellektuaalsel ja füüsilisel) baasil asutakse uusi projekte teostama. 
Läbi sügavama inimeste kaasamise hakkavad organisatsiooni liikmed ka organisatsiooni EQ
ja IQ arendamisel kaasa rääkima. Missiooni/visioonikandja roll, mida päris alguses kandis 
omanik, kandub järjest enam üle organisatsiooni liikmetele.
Toimub protsess, mis organisatsioonide dünaamilise arenguteooria käsitluses (Glasl, 
Lievegoed) viib organisatsiooni 4ndasse, assotsiatsioonifaasi. See protsess toimub täna 
enamikes organisatsioonides juhuslikult ning statistika – enamus ettevõtteid sureb enne 
5ndat eluaastat - kinnitab seda. Samas saab seda protsessi viia läbi teadlikult. Teadlikult 
arendada ning juhtida organisatsiooni tõhusust – tema põhiprotsessi võimalikult efektiivset 
toimimist ning mõjusust –, süvendada organisatsiooni jõudu läbi inimkapitali teadliku 
kaasamise. Sellekohaseid praktilisi tehnikaid käsitleme järgnevates peatükkides.

Miks mõni organisatsioon küpseb, saab targaks, kohandub turuvajadustega; teine aga, või 
enamus sureb enne 3-5ndat eluaastat?

Organisatsiooni küpsemine on sarnane inimese küpsemisele. Harmoonilises keskkonnas 
kasvav inimene omandab rahulikult läbi EIF-tsüklite kasvades keskkonnast teadmisi, seob 
neid enese sisemise „kaljuga.“ Küpsemiseks vajab inimene a) kontakti enese MINAga b) 
piisavat armastatuse ja lähedusetunnet c) suhetele avanemiseks piisavat sisemist ja välimist 
turvatunnet.

Kui inimesel puudub kontakt omaenese MINAga, ta ei tunne, et on armastatud ning 
sisemine turvalisus on puudulik, on pärsitud ka tema isiksusearengu protsess.



Organisatsioon kasvab, areneb, küpseb sisemiselt läbi EIF-tsüklite. Piisava arvu tsükleid 
läbides, enese MINAst üha enam teadlikumaks saades – õppimine on olemasolevale 
(MINAle) uute seoste loomine - avab ta järk-järgult enese hingetasandi.
Sarnaselt üksikisikule tekib organisatsiooni arengus komistuskivi arengutsükli E-faasis – 
meeskonnas tekib emotsionaalne pinge, millega ei osata midagi pihta hakata ning kogu 
hilisem ..IFH-tsükkel läheb kiiva.

Firmade suremuse tendents on iseloomulik praegusele kiirele ajastule, kus erinevate 
valdkondade/tehnoloogiate sümbioosne kiire areng asetab inimesele väga suure surve. 
On vaja õppida, kohaneda, kohanduda ning teha seda kiiresti. Õpi, tööta, maga kiiremini. 
Kui toodete eluiga mõõdetakse kuudes, siis iga väike hilinemine tähendab, et uue tootega 
ollakse juba turu arengutsüklist maas. See survestab tootearendust ning kui rahalisi 
vahendeid napib, siis ka inimestevahelisi suhteid – kui raha on vähe, siis tuleb inimestel teha
omavahel sügavamat koostööd, olla loominguline. Pikki töötunde tehes inimeste 
mugavustsoon mureneb, pinnale ujuvad varjatud käitumismustrid. 

Pingeseisund avab organisatsioonis arenguvõimaluse. 
Kui pingesituatsioonides kollektiivi emotsionaalsed haavad avanevad, siis on neid võimalik 
tervendada ning seeläbi organisatsioon uuele arengutasemele juhtida. Mugavustsoonis 
toimetades on ka haavad sügaval peidus, käeulatusest väljas.
Arenguväljakutseid kohates vaatavad organisatsiooni liikmed üksteisele otsa ning hindavad 
sisimas sidet üksteisega, organisatsiooniga. Kui side on tugev, minnakse edasi, võetakse 
väljakutse vastu.
Kui emotsionaalne side organisatsiooni identideediga ning omavahel on vähene, siis riske 
ei võeta ning otsitakse pigem turvalisi teid. See viib aga kogu organisatsiooni mandumise 
teele, mille käigus hakkab organisatsioon enese vee peal hoidmiseks üle kulutama – 
palgad, ühiskondlikule ootusele mittevastava toote turundus jne. Organisatsioon hakkab 
tasapisi õigelt kursilt kõrvale triivima. Siin läheb raskuskese organisatsiooni juhile. Enamus 
juhte näeb ja tunnetab kui paat hakkab kiiva minema. Küsimus on, kas ta suudab raskustes 
õigeid otsuseid langetada. Organisatsioon on juhi psüühiline peegel (ning vastupidi), suured
muutused organisatsioonis saavad alguse juhi enese sisemaailmast. Töö iseendaga on osa 
juhi rollist.
Samas kui osatakse head kriisi kasutada, suudetakse lahingud ühtse meeskonnaga läbida, 
siis on tulemuseks sisemiselt küpsem ning tugevam meeskond, kes organisatsioonina on 
võimeline järgnevaid EIF-tsükleid sügavamalt läbima – õppima ning suuremaid väljakutseid 
võtma. 
Militaarsel väljaõppel pööratakse tähelepanu sõjaväelaste moraalsele (EQ), 
kontseptuaalsele (IQ) ning füüsilisele (PQ) väljaõppele. Nendest just moraalne väljaõpe on 
see, mis võimaldab raskustes otsustavalt koos tegutseda ning võita. 



Me teame lugu 300st spartalasest.

Arie De Geusi käsitletavad pikaealised („Elavad“) ettevõtted on suutnud sisemised 
arengutakistused ületada. Luua eneses tugeva sideme oma MINAga, identiteedi ning 
kokkukuuluvuse tunde, avada ettevõtte tundlikkuse, tolerantsuse.
Pikaealiste ettevõtete seas (nt Briti 300ste klubi) on palju pere-ettevõtteid, kus inimesed 
tunnevad väga suurt sisemist vajadust hoida kokku ning vaatamata üleskerkivatele 
raskustele siiski koos edasi minna.

Organisatsiooni emotsionaalse kapitali (EC, Emotional Capital) teadlik 
arendamine, rakendusvõimalused.
Me teame, kuidas kaardistada ning juhtida organisatsiooni füüsilist kapitali (PC, Physical 
Capital), samuti intellektuaalset kapitali (IC, Intellectual Capital). Kuid kuidas kaardistada 
ettevõtte emotsionaalset kapitali (EC), millised on rakendusvõimalused koos organisatsiooni
IC ja PCga?
Teema on oluline, kuna statistika põhjal – enamik ettevõtteid sureb enne 5ndat eluaastat – 
võib väita, et organisatsioonide arendamise osas on meil vaja juurde õppida.

Inimese/organisatsiooni olemise tasandid
Inimeses ja organisatsioonis on eristatavad kolm tasandit – emotsionaalne, intellektuaalne ja 
füüsiline, mille küpsedes avaldub järgmine, hingeline tasand (C.G.Jung). 
Inimese toimimise mehhanism käib nende tasandite koostöös, terviktsüklina – inimene 
tunnetab emotsionaalsel tasandil (ennast konkreetse keskkonna kontekstis), mõtestab 
situatsiooni oma mineviku kogemustele tuginedes lahti intellektuaalsel tasandil  jaloob 
tegevusplaani ning teostab selle füüsilisel tasandil. Olles loonud uue situatsiooni, tsükkel 
kordub. Teadlikumal, küpsemas arengufaasis inimesel ilmneb tsüklis peale füüsilist tegevust 
neljas faas, kus ta enese sisemises vaikuses hindab tehtut (teostab hingetasandil teadliku 
kvaliteedikontrolli).
Ka organisatsioonis on eristatavad emotsionaalne tasand (organisatsiooni EQ ehk 
emotsionaalne intelligents ehk võimekus), intellektuaalne tasand (IQ ehk intellektuaalne 
intelligents) ning füüsiline tasand (PQ ehk füüsiline intelligents). Küpsemas arengufaasis 
avaldub organisatsiooni SQ, hingeline intelligents.



Organisatsiooni (emotsionaalsed) baasvajadused

A. Maslow toob välja inimese baasvajadused, mida antud tekstis EQ ehk emotsionaalse 
kapitali kontekstis emotsionaalsete baasvajadustena käsitlen. Sarnased baasvajadused 
esinevad ka organisatsioonil kui inimeste ühendusel. 

1. „MINA”
Inimese baasvajadus nr 1 - tunda kontakti enesega, Oma Tõega, leida Omaenese tee. 
Oma Tee leidnud inimene tunneb elus rahulduse- ja täitumusetunnet, seda otsiv inimene 
kogeb pidevat sisemist rahuldamatuse tunnet. Oma sisemist puuduse tunnet kompenseerib 
oma elus suunda, tööandjaid, partnereid vahetades, sõltuvusttekitavaid aineid tarbides.

Organisatsiooni MINA emotsionaalsel tasandil on tema identiteet – missioon, visoon, 
väärtused. Seda esindab alguses omanik, hiljem ka teised liikmed.
Intellektuaalne, vaimne tasand avaldub läbi loodud strateegiliste ja taktikaliste kavade. 
Seda, mõtlevat tasandit, esindab juhtkond.

Organisatsiooni MINA füüsilisel tasandil on tema liikmed.

2. „Lähedus” 
Inimese baasvajadus nr 2 - tunda lähedust, olla armastatud.
Organisatsiooni liikmed tunnetavad läheduse tunnet üksteisega ning ka kollektiivselt 
emotsionaalsel tasandil (emotsionaalne lähedane side), intellektuaalsel tasandil (ühised 
arusaamad) ja füüsilisel tasandil.

3. „Turvatunne” 
Turvatunne on inimese baasvajadus nr 3. Selle tagab inimesele eelkõige tema kodu.
Keskkonna turvalisusest organisatsioonis sõltub kuipalju inimesed suudavad üksteisele 
avaneda läheduse tasandil. Samuti sõltub turvatundest organisatsiooni väljakutsetele 
vastamise võimekus. 
Ka turvatunne väljendub 3-tasandilisena a) emotsionaalsel , b) intellektuaalsel 
(intellektuaalne kapital, teadmised) , c) füüsilisel (füüsiline varustatus) tasandil.

4. „Areng”
Areng kui loodusseadus ning jätk sisemisele armastatusele ning turvatundele – kui inimene 
tunneb end piisaval määral armastatuna (tunneb piisavalt lähedustunnet) ning turvaliselt, siis 
saab ta areneda. Vastasel korral, sisemises puuduses, kohtub ta arenguväljakutsetes 
hirmudega. Areng on pärsitud.



See tasand märgistab organisatsiooni ja liikmete väljakutsetele vastamise võimekust. Kui 
tuntakse (emotsionaalsel tasandil) üksteise ja organsiatsiooni suhtes ühisosa, siis julgetakse 
väljakutsed vastu võtta, kui ei siis mitte.
Intellektuaalsel tasandil märgib see väljakutsega kohtumisel teostatavat plaani, ülesannete 
jaotust nii igapäevaste rutiinsete toimingute kui ka täiesti uuelaadsete olukordadega. 
Ideaalis peaks organisatsioonis olema arendusmeeskond, kes arengu ja arendusega 
seotud küsimustega kokkuleppelise protokolli järgi tegutseb – tunnetab olukorda, analüüsib 
võimalusi ning vastaval moel tegutseb (füüsilisel tasandil).

5. „Juured”
Psühholoogiast tunneme terminit „ülekandemehhanismid“, mille kohaselt tõlgendame 
olevikku ja projitseerime tulevikku läbi mineviku (suhete) kogemuse. Omaenese 
emotsionaalse, intellektuaalse ja füüsilise „ehitusmaterjali“ baasi saame oma esivanematelt 
ning selle kogemuse, teadmise ning ühenduse kvaliteet mõjutab olulisel määral meie 
reaalsust ning baasvajaduse nr 6 – eneserealisatsiooni (individuatsiooni) – teostumist.

Ka organisatsioonil on juured, tema arengulugu, tema looja või loojate lugu. See on oluline
osa organisatsioonist, mis seob tema liikmed sisemiselt ning ka välimiselt keskkonnaga 
ühte, aitab luua kultuurilise seose mineviku ja tuleviku vahel. Me kõik tahame elus tunda, et 
me panustame oma eludega millessegi olulisse. Teadlikult väljatoodud seosed 
organisatsiooni juurtega annavad liikmetele tunde, et nad on osa millestki suurest, et nad 
ise on olulised. See lisab neile kuuluvusetunnet, turvatunnet ning tunnet, et nende eludel on
mõte.

6. „Eneserealisatsioon”
See on organisatsiooni iga liikme baasvajadus tunda, et ma käin Oma Teed, teostan Oma 
Elu Ülesannet. Mida enam organisatsiooni liikmed tunnevad, et teostavad läbi ühise 
tegevuse omaenese isiklikku Teed, seda enam nad organisatsiooni eesmärkidesse 
panustavad. Eneserealisatsioonini jõudmiseks on vajalikeks eeltingimusteks baasvajaduste 
1-5 piisaval määral realiseerumine. 

Kasum, raha
Organisatsiooni üheks oluliseks edukuse mõõdupuuks on teenitud kasum.
Samas tuleb meeles pidada, et raha on oma olemuselt väärtuse, energia mõõdupuu, 
peegel. Raha pole ise väärtus, ei ole ise energia.
Kui sul on energiat – emotsionaalsel, intellektuaalsel või füüsilisel tasandil – siis saab raha 
(peegel) seda väärtust peegeldada. Kui sul energiat pole, siis jääb ka peegel tühjaks.



Ses mõttes oleme ära vahetanud põhjuse ja tagajärje, keskendume oma püüdlustes rahale 
ehk tagajärjele, mitte energiale kui (raha) põhjustajale.
Raha tagaajamisele keskendudes näeme, et raha on meist alati kiirem. Raha tagaajamisele 
kulutame alati rohkem (elu)energiat kui hiljem selle eest tervist tagasi osta saame.

Peame oma majanduslikes protsessides end ümber häälestama: 
a) pöörama näo energia poole, looma eneses ja enese ümber piisava jõu ja kõrge 
vibratsiooniga energiapotentsiaali. Peame koguma enesesse piisavalt kirge, tarkust ja 
füüsilist jõudu, looma turgu kõnetava kõrge potentsiaaliga äriidee, koguma enese ümber 
suure potentsiaaliga, meid täiendavaid inimesi ning
b) looma füüsilise väärtuspakkumise, läbi mille raha saab meie juurde ise tulla.

Tuleb meeles pidada, et kliendid ei osta meie kaupa, nad ostavad meie energiat!

Kui organisatsiooni liikmete vahel valitseb tugev ühisosa, hea identiteedi- ja  
keskkonnatunnetus, kui liikmed  tunnetavad, millist toodet/teenust maailm vajab, siis nad 
loovad selle koostöös. Kui tootesse on piisavalt energiat kätketud, siis tahavad kliendid 
seda osta.
Siinkohal tasub vaadata Simon Sineki klippi TedEx’ilt, kus ta teema Why, How and What 
konteksti paneb. Kusjuures on  “why” just see, mis tootele esmase emotsionaalsel laengu 
annab.

Simon Sinek: “How great leaders inspire action”
https://www.youtube.com/watch?v=qp0HIF3SfI4

Pööra nägu energia poole – küsi: “Miks me seda teeme?” Siis uuri välja - kuidas me seda 
teeme, ning siis tee see ära.

Unista, mõtle ja tegutse.

7. „Naudingud”
Vajadus tunda elust rõõmu. Kui baasvajadused 1-6 on realiseerunud, on tulemuseks 
nauding. Naudinguta elu on elutu. 
Daniel Goleman toob oma raamatus „Emotsionaalne intelligentsus” välja tõsiasja, et inimene
on olemuselt tundeline-emotsionaalne olend, kes oma otsustes lähtub tunnetest rohkem kui
ta enesele tunnistab.
Kui meie emotsionaalsed baasvajadused on täidetud, siis tunneme end rahulolevaina, 
vastasel korral on meil „taustal” närvilisus, tunne, et midagi on lahti, midagi pidevalt „kriibib 

https://www.youtube.com/watch?v=qp0HIF3SfI4


hinge”. Sellises seisundis püüdleme nii kodus kui tööl alateadlikult ebameeldiva tunde 
rahuldamise poole.
Stephen R. Covey loob oma teoses „8. harjumus” pildi inimesest ja organisatsioonist kui 
terviklikust 4-tasandilisest olendist, kellel on selgelt eristatavad südametasand (EQ), 
mõistuse tasand (IQ), kehaline tasand (PQ) ja hingeline tasand (SQ). 

Organisatsiooni emotsionaalse kapitali (EQ) kaardistamine
„Organisatsioon on inimeste sotsiaalne ühendus..“ .. kus üksikisikute (emotsionaalsed, 
intellektuaalsed, füüsilised) tasandid on ühendatud, andes organisatsioonile isikupärase 
profiili mis väljendub organisatsiooni EQs, IQs, PQs. 
Ehk siis organisatsiooni moodustanud 100 inimese isiklikest emotsionaalsetest, 
intellektuaalsetest ning füüsilistest võimekustest joonistub välja organisatsiooni isikupärane 
profiil, kus organisatsiooni liikmete võimekused on teatud keskmisel tasemel ühendatud.

Organisatsioon on inimeste ühendus, on energeetiline võrgustik, mis on ühendatud läbi 
inimeste omavahel ning ümbritsevas keskkonnas.
Teades, et organisatsioonis (kui elusolendis) valitsevad samad arengulised seaduspärad ja  
(perekondlik) struktuur nagu inimeseski, saame tema kaardistamisel kasutada eespoolt juba 
tuttavat maatriksit.

Organisatsiooni EC-maatriks, järgnevalt: 





1. MINA-tasandil luuakse ettevõtte identiteet. Mina – need on meie inimesed.

2. ja 3. tasandil luuakse lähedus ja turvalisus, mis koosmõjus loovad usalduse. Usaldav 
õhkkond soodustab inimeste avanemist, nende isikupära ja loomingulisuse avaldumist.
Realiseerunud 2. ja 3. tasand loovad kriitilise eelduse 4-le tasandile – loovusele, 
riskijulgusele, organisatsiooni arengule. 
Realiseerunud 5. tasand, esivanemate tarkuse kaasamine, loob kriitilise eelduse 
organisatsiooni eneserealisatsioonile – mõistlik on õppida vanematelt jalgratta tegemise 
nõkse selmet hakata seda ise leiutama. Lisaks me tahame tunda osadust Suure Looga, see
annab meie elule tähenduse.

„Eneserealisatsiooni“-tasand saab seda paremini realiseeruda, mida paremini on arendatud
välja eelnevad tasandid. Nõrgalt arenenud esimeste tasandite puhul jääb töötajate 
eneseteostus organisatsioonis nõrgaks ning organisatsiooni potentsiaal jääb avaldumata. 
Protsess võib olla efektiivne, kuid kui inimesed oma jõudu sinna ei rakenda, siis jääb siiski 
vähemõjusaks, lõpptoode kahvatuks ning selle mõju turule väheseks.Selle toote edukamaks
müügiks on vaja rohkem  rahalisi vahendeid turundamisele kulutada.

„Naudingud”-tasand annab meile töötajatena tunde, et töö siin on lõbus, siin on hea 
seltskond. Korralik aasimine aitab rasketes olukordades alati. Siin vallanduv  energeetiline 
impulss hakkab omakorda emotsionaalselt kõiki eelnevaid tasandeid laadima.

Emotsionaalsete baasvajaduste seos EQ/IQ/PQ-tsükliga
Inimene/organisatsioon areneb/küpseb sisemiselt kui kaasatud on kõik isiksuse tasandid – 
tema EQ (empaatiavõime), IQ (intellektuaalne potentsiaal), PQ (füüsis) ning küpsemal 
isiksusel SQ (hingeline tasand).
Inimese EQ on otseses seoses emotsionaalse läheduse tundega, inimene vajab oma EQ 
arendamiseks (teiste inimeste poolt) emotsionaalset lähedust.
Inimene suudab seda enam emotsionaalselt avaneda, mida turvalisemalt ta ennast tunneb. 
Mida suurem on inimestevaheline läheduse ja turvalisuse seisund, seda enam suudavad nad
ennast isiklikul autentsetel MINA-tasandil avada ning see loob eelduse ARENGU-tasandile.
Ning vice versa…
Kui inimesed ei tunne kollektiivis lähedust ja turvatunnet, ühendus enese ja organisatsiooni 
MINA tasandiga (missioon, visioon) on puudulik, siis on puudulik ka ühine 
identiteeditunnetus ning inimestel/organisatsioonil on keeruline vastu võtta (riskantseid) 
arenguga seonduvaid väljakutseid. Organisatsioon otsib alateadlikult mugavamaid, 
turvalisemaid radu.



Seepärast on inimese/organisatsiooni sisemise küpsemise seisukohalt ülioluline kaasata 
lisaks IQ ja PQ teadlikule arendamisele ka EQ. Vastasel korral võivad tegevused olla 
intellektuaalselt põhjendatud ning füüsilisel tasandil efektiivselt/kasumlikult teostatud, kuid 
kui sellega ei kaasne töötajate sisemine, emotsionaalne rahuldatusetunne, siis kujunevad 
tegevused ühekordseteks sundtegevusteks. Organisatsioon pingestub sisemiselt, muutub 
hapraks. Tema arenguvõime, võimekus reageerida keskkonna väljakutsetele, riskijulgus, on 
pärsitud.

See ei tähenda, et peame organisatsiooni majanduslikult efektiivse toimimise emotsionaalse
rahuldatuse altarile ohvriks tooma. Tuleb leida hea balanss organisatsiooni mõjususe 
(emotsionaalse/intellektuaalse/füüsilise laengu) ja tõhususe (protsessi efektiivse toimimise) 
vahel.
Inimese elu põhiprotsess on eneseareng ning eesmärk eneserealisatsioon. 
Organisatsioon luuakse enam või väheteadlikult selle omaniku eneserealisatsiooni, 
individuatsiooni eesmärke silmaspidades. 
Sel eesmärgil (täitmaks omaniku alateadlikku pürgimust eneserealisatsioonile) soetatakse 
hooned, seadmed, palgatakse inimesed. 
Mida sügavamalt EIF-tsükkel organisatsioonis käivitatakse, seda enam hakkab ta ligi 
tõmbama sarnaselt tundvaid/mõtlevaid inimesi, kes soovivad oma isiklikku 
eneserealisatsiooni läbi selle organisatsiooni teostada.
Organisatsiooni kui elusolendit käsitledes asetame põhiprotsessi keskmesse inimese, 
organisatsiooni liikme arengu. Põhiprotsessi eesmärgiks on organisatsiooni liikmete 
võimalikult sügav eneserealisatsioon. Edukas toode ning teenitav kasum on (vältimatult 
kaasnevad) abivahendid.

Väljatoodud EQ/IQ/PQ tasandid seostuvad otseselt Ameerika antropoloog Simon Sineki
loodud „Golden circle”-i teooriaga:
- EQ – why we do it,
- IQ – how we do it,
- PQ – what we do. 

Saab tuua ka teise paralleeli. Käsitletud emotsionaalsete baasvajaduste struktuur – 
(MINA/lähedus/turvatunne/areng/juured/töökaaslased/sõbrad jne) peegeldub otseselt 
ka meie lähisuhetes, vastavalt – 
MINA/partner/kodu/lapsed/vanemad/töökaaslased/sõbrad; samuti ühiskonnas ja 
looduses. 
Simon Sinek: “We are not Like a family (in an organization) we Are the family“.



Organisatsiooni arendamisel tuleb kitsalt majanduslikule võimekusele suunatud fookust 
muuta. Tuleb teadvustada, et organisatsioon on perekond, kes elukestvate suhete arenduse
eesmärgil enesearengut toetavaid vahendeid/tegevusi valib.
Selviisil, asetades organisatsiooni arengu keskmesse inimese arengu, pere- või 
kogukondlikku suhetevõrgustikku toetava
arengukeskkonna loomise ning valides vastavalt
kokkutulnud inimeste annetele sobiva tegevuse,
eneserealisatsiooni viisi, loome situatsiooni, kus EIF-
tsükli arengu teravik on suunatud otse organisatsiooni
hinge – MINA-tasandi võimendamisele. Kõik töötajad
hakkavad tundma üha tugevnevat sidet
organisatsiooniga ning hakkavad tõeliselt
organisatsiooni kui ühise perekonna nimel pingutama.
Me elame tehniliselt üha kiiremas tempos areneval
ajastul. Tooted, mida turg nõuab ning vahendid, mida
toodete teostamiseks kasutame uuenevad üha
kiirenevas tempos. Pöörates fookuse turu ning
organisatsiooni vajaduste rahuldamisele, oleme turu
nõudmistest alates sammu võrra taga ning samas
keerame oma organisatsiooni liikmetele üha suurema
pinge peale. 

Kui aga teadvustada, et oleme organisatsioonis kokku saanud sellel eesmärgil, et aidata 
ühiselt avada organisatsiooni liikmete täispotentsiaal ning aidata kaasa inimeste 
eneserealisatsioonile, siis toimub inimestes pingestumise asemel nende sisemise 
potentsiaali pidev ja lõputu avanemine. Organisatsioon jõuab vaikselt, aga kindlalt turu 
„laineharjale“, olles turu vajadustest alati paar sammu ees.
Sellise tegevusega saab teadlik juht oma organisatsiooni rahulikul jõulisel moel näoga 
energia suunas pöörata, ta tugevalt üha suuremasse energialainesse ankurdada, mis 
omakorda hakkab tema organisatsiooni jõustama.
Alljärgnevalt veel praktilisi abivahendeid.,.

EC-maatriksi rakendamine
Ettevõttes praktilise töö alguses on vajalik  moodustada arendusgrupp, kes edasist 
protsessi vedama hakkab. Arendusgrupi siseselt määratletakse edasine tegevuskava, 
jaotatakse rollid.



Enne reaalse tegevuse algust on oluline kogu algavat protsessi ülejäänud 
organisatsiooniliikmetele tutvustada, see tagab inimeste parema kaasatuse. Samuti on 
oluline kohe alguses luua arengutegevusteks vajalik turvatunne.

1. samm Organisatsiooni emotsionaalse kapitali kaardistamine. 
EC-maatriksit töövahendina kasutades kaardistatakse organisatsiooni EIF-tasandite tänane 
olukord. Maatriksit saab kasutada raamatus toodud  kujul, samuti ettevõtte vajadustele 
vastavaks kohandada, olemasolevate KPI’dega (Key Point Indicators ehk võtmeindikaatorid)
täiendada.

2. samm, unistamine
Analoogselt üksikisikuga toimub praktiline töö organisatsiooni kui inimeste ühendusega 
samuti samas järjekorras. Emotsionaalne tasand seob organisatsiooni tema hingetasandiga, 
sestap tuleb alustada unistamisest.
Tuleb ühiselt tunnetada ning lahtimõtestada see, miks me täna siin oleme; mis on meie 
väärtused, missioon, visioon, eesmärgid?
Selle sammu läbiviimiseks on oluline tekitada mugav, turvaline, loomulik ruum. Selline, kus 
inimesed saavad lõdvestuda ning läbi mõne suunatud praktika, meditatsiooni vms 
iseendagaühenduda. Konkreetne metoodika unistamise läbiviimiseks tuleb valida 
organisatsioonist lähtuvalt – mõni vajab veidi enam raputust, ühistegevuslikku adrenaliini, 
teisele kollektiivile sobib rahulikum lähenemine.
Unistatakse, tunnetatakse minevikku ja tulevikku, sõnastatakse organisatsiooni Uus Lugu.

EIF-tsükkel kopeerib otse looduse tsüklit – kevadet/emotsionaalset uut ärkamise aega, 
suve/ jõulist kasvamist, sügist/viljade küpsemist ja talve/hingetasandi vaikuses möödunu 
rahulikku hindamist. Inimene ja organisatsioon on ümbritseva keskkonnaga/loodusega ning 
looduse tsüklitega lahutamatult seotud. Protsessi head lõpptulemust silmaspidades on hea 
unistamise etapp organisatsioonis samuti viia läbi kevadel. Suvel siirduda intellektuaalse 
planeerimise faasi, sügisel teostada ning talvel vaadelda, tunnetada tehtut.
Sellega järgid kvaliteedijuhtimisest tuntud Demingi ringi ehk PDCA-tsüklit aasta lõikes.

3. samm, võimaluste kandik, to-do list
Läbi ühise ajurünnaku uuritakse maatriksi iga lahtri kaupa võimalikke tegevusi, mis võiks 
vastava lahtri skoori paremaks muuta.
Etapi tulemiks on to-do list.
Enne 4nda tegevuse, koostatud to-do listi realiseerimist, on vajalik ettevõttes viia läbi tema
väärtusloomeahela analüüs.



Kui maatriks keskendub organisatsiooni kui ökoloogilise süsteemi sisemise elujõu 
äratamisele, organisatsiooni mõjususe kasvatamisele, siis VLA-analüüs keskendub 
organisatsiooni põhiprotsessi tõhususe parandamisele.
Need kaks, tõhususe ja mõjususe kasvatamine, on üksteisega lahutamatult seotud. Neid 
tuleb rakendada üksteise suhtes tasakaalustatult. Maatriksi abil organisatsiooni heaolutunde 
ning elujõu kasvatamise ajal on oluline ka organisatsiooni majanduslikke eesmärke meeles 
pidada ning koostada vastav tegevuskava ka põhiprotsessi (väärtusloomeahela) tõhususe 
kasvatamiseks.

Väärtusloomeahela (VLA) analüüs
Kiiresti arenevates organisatsioonides on loomulik, et nende väärtusloomeahel (value 
stream) läheb aja jooksul mõnevõrra „sõlme“ – tekib lisaprotseduure, -seadmeid, 
pseudotegevusi. Aeg-ajalt on oluline põhiprotsess eesmärgist lähtuvalt üle vaadata, 
mittevajalik eemaldada.
Ka üsna lihtsakoeline VLA-analüüs võib anda väga hea efekti, eriti kui tootmis- või 
teenusahela efektiivistamisega pole teadlikult tegeletud. 

„Praktikas tõestatud rusikareegel on, et toote valmimisprotsessist läbiminekuaja 
lühendamine 25% võrra, kasvatab varade tootlikkust 100%“. („Läbimurre“, J.Kukkonen, 
S.Senkel 2012). „90% protsessidest on muda“, ütleb J.Kukkonen. 
Põhjused selleks on:
a) silmale nähtavad – ebaefektiivne protsessi ülesehitus, mida näiteks LEAN-ehk „timmitud 
tootmise“ põhimõtete järgimisega saab parandada;
b) silmale nähtamatud – inimestevaheline ebaefektiivne koostöö. Saab parandada EC-
maatriksiga.

VLA-analüüsil joonistatakse etapiti välja ettevõtte põhiprotsess, seotakse sellega ära 
inimesed, seadmed, sisend- ja väljundressursid, sõnastatakse igas etapis toimuv. 
Suhtudes ettevõttesse kui elusolendisse, kus igal inimesel on oma kindel roll ja 
vastutusvaldkond, on oluline VLA teadlikult siduda organisatsiooni iga liikmega. St kui 
väärtusloomeahel on etapiti kaardistatud ning kõik olulised tegevused nende lõikes 
sõnastatud, tuleb etapid/tegevused punktiti läbi käia ning täpsustada, milline inimene mingi 
tegevuse eest vastutab?



SPDCAM-tsükkel (täiendatud Demingi ring)

VLA-ahela ja selle lülide protsesside kirjeldamisel ning ülekirjutamisel on heaks 
abivahendiks täiendatud Demingi ringi mudel. Mudel, kus tuntud PDCA-tsüklile (Plan, Do, 
Check, Act ehk siis planeeri, teosta, kontrolli, korrigeeri) on lisatud täiendavad tegevused 
ehk Sense (tunneta) ning Meaning (teadvustamine). 
Klassikalises PDCA-tsüklis fokusseerutakse põhiprotsessi tõhususele, st peamiselt 
organisatsiooni IQle ja PQle, vähem EQle. Ehk siis hoolitsetakse, et põhiprotsess saaks 
võimalikult efektiivselt ja vähimate kuludega toimida, kuid samas pööratakse vähem 
tähelepanu organisatsiooni inimkapitalile. 

Sense ehk tunnetamise-osaga täiendatud Demingi ringi mudel aitab lisaks inimeste 
intellektuaalsele ja füüsilisele tasandile kaasata protsessi nende emotsionaalse osa, aitab 
kaasa organisatsiooni ja liikmete potentsiaali avanemisele (läbi EIF-tsükli).

VLA lülide kaardistamisel SPDCAM-põhimõttel tuleks tegutseda järgnevalt.
Iga VLA lüli teostab enese kaardistamisel täistsükli – peale sisendi saabumist eelmiselt lülilt:
1) Sense (emotsionaalne tunnetamine): kas ma olen saabunud tootega rahul? Kuidas see 
mulle toodi? Kui ma pole rahul, siis miks?
2) Plan (intellektuaalne planeerimine): planeeri – mida/kuidas peaks tegema, et oma lüli 
lõikes saaks töö hästi tehtud ning järgmine lüli saaks võimalikult heal tasemel sisendi?.
3) Do (füüsiline teostamine): tööoperatsiooni teostamine. 
4) Check: kontrolli. Mida varem praaktoode/-tegevus VLAs avastatakse, seda odavam see
kõigile on.
5) Act: korrigeeri viga. 
6) (Give) Meaning: teadvusta läbitud etappi, teostatud korrektuuri olulisust mikro- ja 
makrotasandil.

4. samm. Teeme ära.

Peale organisatsiooni EQ-maatriksi abil kaardistamist ning VLA-analüüsi teostamist, on laual
optimaalne nimistu vajaminevatest tegevustest. Need tuleb määratletud ajaraamis teostada.

Kokkuvõtvalt. 
SPDCAM-tsükkel seostub otseselt EIF(H) tsükliga. Lisades PDCA-mudelisse S-etapi (Sense),
seome mudeliga organisatsiooni EQ ning seda enam liigume organisatsiooni hinge-tasandi 
ärkamisele. Tsüklit teostatakse üha sügavamast hinge vaikusest lähtuvalt, tulemust 
organisatsiooni autentset olemust/eesmärki tunnetades ning lahtimõtestades. 



Väärtusloomeahela kaardistamine on kiire viis organisatsioonile taas „rihm peale“ tõmmata, 
protsessid ära kaardistada ning sujuma saada. Lisades PDCA tsüklisse Sense-lüli – 
saavutatakse, et lisaks oma rolli teadmisele iga töötaja tõeliselt tunneb, et ta on 
organisatsioonile oluline ning säärane töötaja hakkab võtma vastutust oma töö kvaliteedi, 
keskkonna ja kaaslaste osas.
Täiendades tsüklit Meaning-lüliga, hoolitseme, et läbitud protseduuri ei teostata 
automaatselt, sellega kaasneb taipamine tehtust.

Rakendades paralleelselt kahte tööriista, EC-maatriksit ja VLA-analüüsi/SPCDAM, hakkab 
organisatsioon teadlikult arendama enese EQ’d ning vabanevat emotsionaalset jõudu 
suunama organisatsiooni IQ ja PQ arengusse. Rahuldust pakkuval moel realiseerunud 
tulemused omakorda annavad organisatsiooni liikmetele edukogemuse, tagasiside 
palgatõusu/boonuste jms näol, lisavad ühtehoidmise ja turvatunnet – see omakorda toetab 
jõuliselt  EQ-arengut, järgmise täistsükli paremat teostumist. Sellega hakkab organisatsioon 
häälestuma oma missiooni täitmisele, hakkab saavutama küpsust, avama enese SQ- ehk 
hingetasandit. 

Kogukonna kaasamine
Iga organisatsioon on kogukonna osa, on üks osa
eluenergia võrgustikust. Kaugelevaatav juht võiks
paralleelselt ettevõtte sisese energialoomega
mõtelda ka ettevõtte välisele võrgustikule, eelkõige
töötajate peredele.

Töötaja veedab ettevõttes 8 tundi oma ööpäevast,
ülejäänud aja veedab ta oma pere ja sõpradega. 
Tänast ühiskonda iseloomustab kõrge abielude
lahutuse määr. See on sündmus, mis võib töötajat
mõjutada aastaid. Teadlik tööandja võib siinkohal
aidata selliseid sündmusi ennetada või selle mõjusid
tugevalt leevendada.
Kui mõelda nii, et töötaja saab kodust energiat, mida
ta tuleb töö juurde panustama, siis oleks oluline
energiatöösse kaasata ka töötaja perekond. Läbi
perekoolituste aidata oma töötajal arendada
teadlikke peresuhteid, seeläbi saada enesele
aastateks lojaalne kaastöötaja, tugevada lõppeks omaenese energiavõrgustikku.



Kogukonna tasandil tegutsemiseks saad loodetavasti mõtteid järgmise osa, 
“Rahvusühiskond”, lugemisel. Ka sel tasandil toimivad samad tõed, energialoomise struktuur
ja muster. 

IV, osa. RAHVUSÜHISKOND



Ühiskonna 3 tasandit
Maailm on rajatud laulujoontele

/ põlisrahvaste ütelus /

Rahvusühiskond on inimeste ühendus, on rahvuslike organisatsioonide katusorganisatsioon, 
on oma olemuselt elav olend. Sarnaselt inimesele on tal oma emotsionaalne, intellektuaalne
ning füüsiline tasand. Emotsionaalne tasand seob rahvust tema hinge impulssidega, 
intellektuaalne tasand ühendab rahvuse tema vaimu tarkusega, füüsiline tasand seob 
rahvuse maaga, maa jõuga.
Rahvusühiskonna kui elava organismi moodustavad erinevad valdkonnad, kusjuures igal 
valdkonnal on oma kindel roll täita.

Kultuurivaldkond kannab rahvuse emotsionaalset,
tunnetuslikku aspekti. Läbi emotsionaalse tasandi tunnetab
ta eneses maailma arengute võnkeid ning esitab neid
näitelavadel, lauludes, tantsudes jne. Kultuurirahvas
tunnetab maailma emotsionaalseid-energeetilisi arenguid,
võnkeid ning neid rahvuslike juurtega seostades toidab
selle energiaga kogu ülejäänud ühiskonda,suunab
intellektuaalset ja füüsilist tasandit. 

Rahvusühiskond ühendub maailma emotsionaalsete
võngete ning oma rahvuslike juurtega läbi
kultuurivaldkonna.
Rahvuse emotsioonid kannavad eneses rahvuslikku
hingejõudu. Mida puhtam ning tugevam on
rahvusühiskonnas kultuurivaldkond, seda väestatumad on
teised valdkonnad. Emotsioonid on vaimu ja keha
(energeetiliseks) toiduseks.
Mida puhtamad ja tugevamad on rahvuse kultuurilised juured, tema identiteet, seda 
sügavamalt suudab ta tunnetuslikult keskkonda haarata ning samuti keskkonnale mõju 
avaldada.

Teadus- ning haridusvaldkond hoolitseb ühiskonna intellektuaalse tasandi eest. Teadus 
tõstab rahva vaimu intellektuaalsel tasandil esivanematelt päritud tarkuseid peenematele 
tasanditele edasi. Haridussüsteem annab väljalihvitud teadmisi edasi lastele.



Majandusvaldkond rakendab praktikas seda, mida kultuurirahvas on emotsionaalsel tasandil
tunnetanud ning teadus- ja haridussüsteem intellektuaalsel tasandil lahti mõtestanud.
Praktika on tõe kriteerium. Majandus, sh loome- ja teaduspõhine majandus, toob 
emotsioonid ning mõtted reaalsesse maailma. Kõik peab leidma praktilises maailmas 
kasutamist, üleliigne kaob aegade keerises.
Valdkonnad jagunevad sisemiselt meheliku-naiseliku, dünaamilise-staatilise energia skaalal 
tulevikku pürgivateks ning olemasolevat väärtustavateks. 
Kultuurivaldkonnas pürib moodne kultuur tundma maailma uusi võnkeid, rahvakultuur samas 
hoiab pärimuslikku energeetikat. 
Teadus uurib uut ning haridussüsteem väärtustab ning annab olemasolevat edasi.
Majandusvaldkonnas uurivad idufirmad majanduse arenguid, töötlev tööstus ning 
traditsioonilised teenused hoiavad igapäevast majanduselu toimimas.
Oluline on leida harmoonia, kuldne kesktee nende kahe äärmuse vahel – et kõik uus saaks 
läbi rahvusliku Mina korralikult läbitunnetatud, oluline energia, info, integreeritud ning 
mitteoluline vabastatud.
Religioon ühendab (re ligio, re ligare) rahvuse emotsioonaalse tasandi tema 
hingetasandiga, on vahendajaks rahvuse ning Looja/Allika vahel.
Nagu teistes valdkondades, on ka religioonil kaks üksteisest lahutamatut aspekti, mündi 
kaks külge: naiselik-tunnetuslik pool, šamanistlikud traditsioonid seovad rahvuse Maaga, 
loodusega ning mehelik suund, mis Looja sõnumeid vaimsel/intellektuaalsel tasandil lahti 
mõtestab. Kristliku usundiruumi mehelikuks väljendusvormiks on sõnastatud piibel.
Sotsiaal- ja tervisevaldkond hoolitseb rahva vaimse ja füüsilise tervise eest.
Õigusvaldkonna vastutusalaks on ühiste väärtuste korrektne sõnastamine. Riik on perekond,
mis püsib ühistel väärtustel, sõnastatud kokkulepetel.
Jõustruktuurid, politsei ning kaitsevägi, annavad ühistele kokkulepetele garantii. 
Poliitik peab olema generalist, kes omab:
a) ülevaadet kõikidest valdkondadest, oskama neid omavahel piisaval määral seostada
b) valdkondadeüleseks tegutsemiseks sisulist töökogemust. Ideaalne kui poliitik on 
ühiskonda valitsevale tasandile loomulikul moel kasvanud; enne ühiskonna tasandile 
sisenemist läbinud piisava väljaõppe spetsialisti, organisatsiooni ning kogukonna tasandil ja 
poliitikasse sisenenud kogukonna personaalse mandaadiga.

Ühiskonna küpsemine
Nii nagu inimene ja organisatsioon, küpseb ka rahvusühiskond läbi harmooniliste EIF-
tsüklite. 
Rahvusühiskond on inimeste ühendusena elav organism. Igal inimesel on temale 
isikupärased tervisenäitajad, KPI’d (key perfomance indicators, võtmenäitajad) EIF-
tasanditel, mis tema vaimset ja füüsilist tervist iseloomustavad. Inimene on tervik, tema 



arengu seisukohalt on oluline, et kõik tema tasandid – nii emotsionaalne, intellektuaalne kui 
füüsiline – oleksid hea tervise juures. Rahvusühiskonna tervikliku arengu, küpsemise 
seisukohalt on oluline, et tema tervisenäitajad oleksid valdkondade EIF-spektril ühtlaselt 
head. Ühtede valdkondade ebaproportsionaalselt viletsad tervisenäitajad mõjutavad 
otseselt ka teiste valdkondade arenguid.
Rahvusühiskonna keha ja vaimu moodustavad erinevate valdkondade esindajad, kes on 
inimeste energeetiline võrgustik, kus kõik inimesed on omavahel seotud ja igal inimesel on 
oma oluline roll .

Ühiskond küpseb läbi EIF-tsüklite, läbi põlv- ja valdkondade omavahelise koostöö.
Ükski inimene, organisatsioon ega ühiskond ei sünni õhku, ei hakka tühja koha pealt looma.
Meil kõigil on juured – emotsionaalsed, intellektuaalsed, füüsilised ja hingelised. Me 
sünnime oma vanemate lastena oma rahvuse juurtele ning hakkame neid, oma esivanemate
poolt loodud meie rahvusühiskonnale iseloomulikke juuri, edasi arendama. 
Mida enam suudame ühenduda oma rahvusele iseloomulike juurtega, seda enam 
ammutame nendest jõudu. Kriitilise tähtsusega on põlvkondadeülene koostöö. Iga põlvkond
alustab sealt, kus eelmine lõpetab. Kui omavaheline kontakt on hea, siis alustab järgmine 
generatsioon samast kohast, kui ei, siis tuleb kõigepealt teha möödaniku õppetunnid enne 
kui saab omanäolist uut looma asuda.

Maailm on loodud laulujoontele – emotsionaalsetele, intellektuaalsetele ja füüsilistele.
EIF-tsüklid toimuvad rahvusühiskonna üleselt ning samuti ka iga alavaldkonna siseselt – 
tunnetatakse, mõtestatakse lahti ning teostatakse.

Arenguväljakutsed
Me elame tehnoloogiliselt kiireltarenevas maailmas. Kipume enam väärtustama 
intellektuaalseid ja tehnoloogilisi arenguid, pöörates vähem tähelepanu emotsionaalsetele 
püsiväärtustele. Probleemide juurpõhjuseid tuleb otsida rahvusühiskonna traumeeritud 
emotsionaalselt miiniväljalt. Traumaatiline minevik ajab rahvuse intellekti hulluks. 

Reaalsust läbi mineviku traumaatilise prisma vaadeldes, kipub ta normaalset suhtlust oma 
vald- ja põlvkondade, samuti üleaedsete rahvustega eirama ning intellektuaalsel tasandil 
hästipõhjendatud ning turvalisi arenguid eelistama.
Näiteks otsime vastuseid suurtele küsimustele inimühiskonna kestmajäämise osas 
tehnoloogiast, üritame tehisintellekti altarile asetada, mõistmata, et selle näol on tegu vaid 
hea teenriga, kes mõistab ainult niipalju kui inimene on õppinud, oskab seejärel hästi 
korrata.



Tsiteerides paavst Franciscuse Laudato Si’id – “vastused inimkonna suurtele küsimustele ei 
peitu tehnoloogilistes vaid inimsust muutvates lahendustes”.

Liigne turvatunde otsing aga suunab ühiskonna perspektiivis taandarengule.
Meie suurimad rahvuslikud pärlid on traumade taga peidus. Rahvusühiskonna 
emotsionaalsed traumad tuleb tervendada, sellega avatakse rahvuslik jõud ning tarkus.
Üheks suurimaks komistuskiviks ühiskondade arengus on täna generatsioonidevahelise 
koostöö puudus.
Vanem generatsioon, sõjajärgne põlvkond ja nende lapsed, (olles läbinud hügieenilise 
sünnituspraktika oma esimestel elunädalatel) kipub maailma vaatama liigselt läbi mineviku 
ebaturvalise prisma.
Uuem põlvkond, kes hakkas sündima millalgi 90ndatel, on vabad ebaloomulikest 
sünnituspraktikatest, mis asetab nende sisemise turvatunde eelmisest generatsioonist 
sügavamale. See on võimaldanud nende MINA-olemuse vabama ja armastusväärsema 
väljendumise.
Samas kasvab uuem põlvkond järjest enam digitaliseeruvas, virtuaalsemaks muutuvas 
maailmas, kus kontakti maaga, reaalse eluga on raskem saavutada kui varem. Hälbiv 
kontakt eelmise generatsiooniga pärsib oma juurte tunnetamist, minevikukogemuste 
omandamist.

Rahva olemus.
Igal rahval on oma isikupärane hing, vaim(sus) ja keha.
Rahva hing, kohalik energia, muudab sissesõitjad läbi kohaliku vaimsuse ning füüsilise 
keskkonna ajapikku oma nägu; ning ka vastupidi. Ka sissesõitjad toovad kaasa oma 
rahvusliku isikupärase energia ning muudavad sellega kohalikku energiat.

Oluline on säilitada harmoonia sisemise ja välimise vahel. Isoleeritud ühiskonnad 
degradeeruvad, kaotavad oma elujõu, samas kui liigselt avatud ühiskonnad riskivad väliste 
energiate lainetes enese MINA kaotusega.

Igal rahval on oma isikupärane rahvuslik energia, mis väljendub läbi kohaliku kultuuri, 
rahvuse emotsionaalse tasandi. Läbi laulude, lugude rääkimise väljendame oma rahvuse 
hinge sõnumeid.

Läbi kohaliku haridussüsteemi anname edasi esivanemate unikaalseid oskuseid, oma hinge 
intellektuaalset energiat. Neid teadmisi, mida meie esivanemad kohalikus energeetilises-
kultuurilises (geograafilises, klimaatilises, sotsiaalses jne) võtmes on aastatuhandeid lihvinud.
Teadmisi, mis on aidanud just selles geograafilises ruumis kõige edukamalt toime tulla. 



Teadmisi, mis on rahvusele  taganud suurima rahulolu tunde, energeetilise balansi EIF 
tasanditel.

Rahva hing väljendab end läbi majanduse, pannes inimesed keskkonna mõjul ning südame 
sisemisel kutsel tegelema just nende valdkondadega, mis rahuldab enim meie rahvuslikku 
hinge.

Kogu rahvus laeb end intellektuaalsel ja füüsilisel tasandil läbi kohaliku kultuurivaldkonna. 
Läbi oma rahvusliku emotsionaalse tasandi, läbi kultuurivaldkonna tegeluste, võtame vastu 
oma hinge sõnumeid. Need suunavad meid õppima ning füüsilisel tasandil tegema tegevusi,
mida meie rahvuslik hing enim ihkab. 
Mida puhtamad ja tugevamad on rahvuse kultuurilised juured, seda tugevam on rahva 
ühendus oma rahvusliku MINAga ning seda targem ja elujõulisem on rahvusühiskond.
Nagu puu, saab ka rahvus jõudu oma juurtest. Mida enam suudavad inimesed, 
organisatsioonid luua ühenduse oma rahvuskultuuriliste juurtega, seda suuremat sisemist 
rahulolu me tunneme ning seda tugevamad, tervemad ja targemad on inimesed, 
organisatsioonid ning rahvusühiskond tervikuna.

Rahvusühiskonna arendamine
Rahvusühiskonna areng, nagu ka Loodusel, on
tsükliline. Kasvavad, väljapoole suunatud arengutsüklid
vahelduvad kahanevate, sissepoole pööratud
tsüklitega. Kasvu perioodil domineerib ühiskonnas
mehelik, vabadust/liberaalsust, rõhutav mõtteviis.
Peale kasvu tuleb rahvusel läbida sissepoole pööratud
arengufaas, et möödunud kasvufaasi areng läbi oma
rahvuskultuurilise MINA-olemuse läbi tunnetada.
Vajalik kogemus integreerida, mittevajalik lahti lasta.
Selles faasis kerkivad ühiskonnas esile
rahvuskonservatiivsed jõud.
Rahulikus sisemises tunnetamises valmistab ühiskond
end ette järgmiseks kasvufaasiks.

Ühiskonnas täidavad erinevad valdkonnad, sotsiaalsed
rühmad erinevaid rolle. Ühiskonna tervikliku arengu seisukohalt on nad kõik tähtsad.



Erinevad valdkonnad (kultuur, haridus, majandus jne) praktiseerivad sügavuti oma valdkonna
unikaalseid oskuseid. 

Tervikliku, sisemiselt seostatud inimeste ning ühiskonna arendamiseks on oluline, et iga 
inimene omandab elu jooksul oskuseid rohkem kui ühest valdkonnast, inimaalselt kolmest. 
See: a) annab talle oskuse käsitleda teemasid terviklikumalt, mitme vaatenurga alt ning b) 
käivitab temas eneses jõulisema küpsemise protsessi EIF-tsüklis, kuna loob emotsionaalselt 
sügaval tasandil (hinge tasandil) kontakti teiste valdkondade praktikutega, hakkab 
omandama nende kogemusi.

Rahvusliku EC-kapitali kaardistamine

Rahvuslik emotsionaalse kapitali kaardistamine toimub juba tuttava maatriksi abil.
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Rahvuslik põhiprotsess, väärtusloomeahel (VLA)
Rahvusühiskonna põhiprotsessiks on tema kodanike arendamine, nende arengupotentsiaali 
avamine. Sellel eesmärgil kaasatakse ning rakendatakse rahvuslikke ressursse 
optimaalseimal moel. 
VLA peab olema võimalikult tõhus.
VLA algab inimese sünniga ning lõppeb surmaga. Ühiskonna huvides on, et inimese elu 
oleks ühiskonnas võimalikult täisväärtuslik. Nii saab ta panustada tagasi ka ühiskonna 
arengusse, tagades sellega protsessi mõjususe.
Nii nagu inimese areng, mõjutatuna looduse tsüklitest, toimub 7-aastaste etappidena, 
toimub sama organisatsioonides, rahvus- ja inimühiskonnas. Oleme kõik üks suur looduslik 
organism, Gaia. 

Iga 7-aastane etapp inimese elus kujutab endast VLA ühte lüli. 
Igas VLA-lülis teostatakse 4-osaline tsükkel EIFH-tasanditel, kogu protsessi vältel peab 
olema tagatud ressursside optimaalne ligipääs inimesele kogu emotsionaalsete 
baasvajaduste spektri ulatuses.

Areng peab olema kontsentriline, con centro – inimese tsentrist ehk tema MINA 
tugevdamisest lähtuv, peab olema iga faasi ajal tsentrisse tagasi jõudev protsess.

Protsessi käigus peavad inimesele olema avatud järgnevad tunnetusteed (Ü.Vooglaid): 
* argitunnetus, * filosoofiline tunnetus, * kunstiline tunnetus, * religioosne tunnetus, 
* teaduslik tunnetus ja intuitiivne tunnetus.
Neist argitunnetus seob inimese igapäevase füüsilise (majandusliku) toimetulemise 
võimekusega, intuitiivne ja religioosne tunnetus aitab inimesel luua parema sideme oma 
hingetasandiga, filosoofiline ja teaduslik tunnetus intellektuaalse tasandiga, kunstiline 
tunnetus emotsionaalse tasandiga.
Kõik tunnetusteed on omavahel seotud ning sisaldavad osiseid üksteisest.

Uut tüüpi haridussüsteem
Ühel oma loengul ütles Ülo Vooglaid, et „iga laps on andekas, kuid enamus talente 
hukkub.“
Miks toodab meie õppe- ja kasvatussüsteem „hukkuvaid talente“, kes omakorda läbi isikliku
eeskuju uusi hukkuvaid talente kasvatama hakkavad ning kuidas sellest nõiaringist välja 
murda?

Oma raamatus „Elanikust kodanikuks“ arutleb ta:
„Indiviidi kirjeldamine on suhteliselt lihtne. Selleks on vaja võtta arvesse kõik need 



karakteristikud, mida nimetatakse demograafilisteks.
Isiksust kirjeldada on palju keerulisem. Isiksus on inimese sotsiaalne kvaliteet.
Õppe- ja kasvatussüsteemi keskmes on indiviid ning pärast koolide lõpetamist rakenduvad 
nad kui indiviidid, aga neid edutatakse või lastakse lahti kui isiksusi.
Loomeprotsessides, arengulistes seostes jms toimib aktiivse algena isiksus, subjektina, kes 
viib elu edasi…“

Lugedes seda küsin, kas siia võibki olla koer maetud – me käsitleme last õppe- ja 
kasvatussüsteemis hingetu, demograafilistele karakteristikutele alluva indiviidina? Temas ta 
loovat alget omavat isiksust nägemata loodame, et suudame temast isiksuse kasvatada.
Lapsi ja noori käsitlevad uuringud näitavad risti vastupidist – lapsed on loovad ja 
loomingulised kuni teatud eani ehk algklasside lõpuni. Alates sellest hakkab nende 
isikupärane loomingulisus üha enam kaduma.

Howard Gardner toob oma raamatus „Multiple Intelligencies“ välja tõsiasja, et tänaseks on 
kaardistatud 8 erinevat intelligentsuse ehk vaimse võimekuse liiki: lingvistiline, 
matemaatiline, muusikaline, ruumiline, kehalis-kineetiline jne.
Inimesed on kõik erinevad. Meie õppe- ja kasvatussüsteem aga täna veel laste isikupäraga
arvestada ei oska.
Kuidas sellest nõiaringist välja murda?
Me vajame uut tüüpi haridussüsteemi. Süsteemi, mis asetab õppe keskmesse inimese kui 
isiksuse.

Kuidas see võiks välja näha?
Käesolev raamat teeb võimalikus inimese kui isiksuse kirjeldamise ning annab tööriista, mille
abil saab inimesele individuaalse arenguprogrammi luua. Uuesti, korrates: 

Õppeprotsessi käigus peavad inimesele olema avatud järgnevad tunnetusteed: 
* argitunnetus, * filosoofiline tunnetus, * kunstiline tunnetus, * religioosne tunnetus, * 
teaduslik tunnetus ja intuitiivne tunnetus“. 

Näeme, et siin peitub meie haridussüsteemi uuendamise võti!

Argitunnetus seob inimese igapäevase füüsilise (majandusliku) toimetulemise võimekusega, 
intuitiivne ja religioosne tunnetus aitab inimesel luua parema sideme oma hingetasandiga, 
filosoofiline ja teaduslik tunnetus intellektuaalse tasandiga, kunstiline tunnetus emotsionaalse
tasandiga.



Kes või mis on see isiksust iseloomustav loov alge, mis enamikes inimestes kaduma läheb?

Isiksus on inimese hinge isikupärane väljendus, kes on in carno end selle maailma 
lavalaudadele kehastanud ning nõuab, et teda sellisena ka koheldakse.

Kujutlegem nüüd haridussüsteemi, kus koheldakse last kui elavat hinge, kui isiksust, kes 
omab esimesest elupäevast alates individuaalset teadvust ning võimekust keskkonnas 
enese arenguks sobivad tööriistad ära tunda.
Haridussüsteem ümbritseb väikese isiksuse valikutega intuitiivse, religioosse, kunstilise, 
filosoofilise, teadusliku ning argitunnetuse arendamiseks. Õpetaja on mentor, kes aitab igal 
vanuseastmel õpilasel koostada kogu tunnetusspektri ulatuses isikupärase õppeprogrammi. 
Õpetaja hoolitseb, et valik saab kõikide tunnetusmeelte ulatuses kindlasti tehtud ning 
koostatud programm võimalikult hästi omandatud.

Kusjuures õpetaja peab jääma rangelt vaatleja,
mentori rolli. Ta võib küll enesele ette kujutada, et
ta näeb ja teab lapsest paremini tolle ees seisvate
valikute kohta; kuid meeles tuleb pidada, et iga
õpetaja, ükskõik kui tark ta ka on, on vaid jumaliku
kogemuse vahendaja, omab enese mineviku
kogemustel põhinevat filtrit. Vahetevahel, selleks,
et laps saaks tõelise sammu edasi astuda, peab ta
tegema sammu tagasi, vasakule või paremale.
Selliseid samme oskab laps vastavalt oma
(jumalikule) intuitsioonile vaid ise teha, õpetaja
kujuneb siin tihti arengut segavaks faktoriks. Tihti
vajab meie hing kogemuse saamiseks ka vigade
tegemise kogemust. Seda aga näeb ainult hing ise.

Igal vanuseastmel teeb laps uued valikud, oma
õppeprogrammi üha enam ja enam
isiksusepärasemaks viimistledes.

Nii me näeme õppesüsteemi, kus iga laps läbib tema isiksuseomadusi arvestava 
õppeprogrammi. Sellega antakse igale inimesele parem lähtepositsioon ellu. Lõppeks on 
õnn ju see, et inimesel on hea meel tööle minna ning hea meel koju tulla. Õppe- ja 
kasvatussüsteem hakkab looma traumadevabasid õnnelikke inimesi kui isiksusi, kes on 
enese tõelise Elu Kutse leidnud. 



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 priienergia, jumalik, tõene 
armastuse energia on see, mis meile kulminatsioonipunktides ukse järgmisele tasandile lahti
teeb?

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. 

Ja veel edasi…
Kas võib olla, et energeetiliste spiraalide keerud, tasandid, koosnevad omakorda 
liigipõhistest morfilistest väljadest, arenguetappidest…

Sisenesime 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 (prii)energiat 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.
Sellest (taimede-põõsaste-puude) energiaringist kogutud energiast piisas spiraali 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.

Kas võib olla, et me 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 morfiliselt (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 info järele tal on võimalik 
sirutuda.

Kui nii, siis 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 priienergiat, ning 
see on muutnud lisaks ta füüsilisele olemusele ka tema teadvusseisundit. 
Uuele energiaväljale sisenedes võtame ka uue energeetilise väliskuju.

Ja kui nii, siis muutuvad arusaadavaks hinduistlikud nägemused, et mingites eludes oleme 
sündinud taimede, loomade, lindudena.

Kui nii, siis mis saab peale inimeste tasandit? 
Kas, õppides oma energiaid täiuslikult valitsema, siseneme väevaldseina järgmisele, 
jumalikule tasandile, omandame väe kõiki eelnevaid energiatasandeid valitseda, lindudeks 
või loomadeks muunduda, mateeriat oma tahtega muuta?

Kui nii, siis muutuvad arusaadavaks ka inimeste mütoloogilised nägemused jumalatest, kes 
vahetevahel sõbralikeina ning vahel tülitsedes Maa peal oma asja ajasid. Kes nad olid, on?
Lihtsalt kõrgemat energiapotentsiaali – sisemist vabaduse astet, kõrgemat teadvuse 
seisundit - omavad olendid, keda meie, inimesed, oma toonasel energeetilisel tasandil 
üleloomulike võimetega jumalike olenditena tajusime? 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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