
 1 

PAKKUMISED; VÕIMALUSED. LUNASTAV (VALIKU)VÕIMALUS. 

 

 

Pakkumised, millele osutab igapäevases elus meie enda liik, on nagu… 

saavutatud väikesed egoismid, “sest on pakkumisel”; väikesed saavutamata 

soovid, ent “olles pakkumisel…”. 

 

Ja igas keskkonnas ning iga inimolend kaldub tegema pakkumisi. 

 

Need pakkumised kujutavad endast võimaluste kestvat pommisadu, 

millesse inimesed on kaasahaaratud, justnagu oleks mingis pesumasinas 

vahule löödud: tiir-tiiru-järel… ja pesupulbrit ja pehmendajat… ja tiir-tiiru-

järel… 

 

Ja tegelikkuses, pesumasin ei pese, vaid tiirutab, keerab ringi ja tiirutab 

ja tiirutab. 

 

Seesama toimub ka pakkumistega: 

 

“Kas Te olete väsinud? Lõõgastuge. Minge nädalaks elama Palma de 

Mallorcale”. “Ei, see mida Teie vajate on lihuniku küüslauk, kaks portsu 

hommikul ja üks ports õhtul”. “Ei, nooruse allikas on seleeniumis ja vismutis”. 

 

Ja igal ühel näikse olevat maagiline valem, mis lahendab ükskõik 

missuguse probleemi. 

 

Vaid reipust, reipust, reipust… Niiviisi alustas Coca Cola  ja  ets kae!... 

 

Coca-Cola, Coke hakkas olema vahend kõige jaoks; mingi ükskõik-

missugune ”siilkübar, päevakübar”. Aga… voilà!... 

 

Kui peaksime saatma -kuna see on juba saadetud, kuid neil on see 

meelest läinud- mingi meie liiki esindava näite tähtedevahelisse ruumi, siis 

ilma kahtluseta oleks selleks tavaline Coke -ilma light-ita; normaalne, 

tavalises marilyn-monroe-tüüpi pudelis-, see oleks kõige parem esindus ühest 

maisest pakkumisest sellele, kes siia kanti tahaks tulla. 
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Ja nii nagu Coca-Cola on “elu säde”, see mis justnagu annab meile elu 

sädeme või lubab… Ja kõik need asjad… Sama toimub teiste nii kuulsate 

produktidega. Loomulikult, kõrvutades -sellel tulevikku ei ole-, kõrvutades 

Coca-Cola-t  rootsirohuga…, olgugi et seda kasutatakse siin kõige vastu, on 

sellel vähe tulevikku. Kui kõrvutame rootsirohu ja Coca Cola levitamist, siis… 

 

Ehk siis, pakkumiste hulgas on mini-pakkumisi, eel-pakkumisi, meta-

pakkumisi… 

 

Ah! Ja pakkumised on -tavaliselt- saadetud võimaluste poolt. See annab 

neile natuke rohkem… müstikat.  Nii ”natukene”: ”midagi” müstikast. 

 

”See on võimalus. See on hetk. See on pakkumine”. 

 

Ja hakatakse   veidikene puudutama hinge, vaimu tundlikku kiudu. 

 

“Üks uus seiklus avaneb sinu silmade ees. Üks uus panoraam, 

väljavaade pakub end sinu töö-ellu. Tarbi. Tarbi nii nagu suudad ja enamgi, 

sest see saab sind viima vaimse-, mentaalse külluseni”. 

 

No näiteks nii. ”Võimalus”. 

 

Sel on kalduvus langeda oportunismi : ”Ja nüüd kuna ma juba olen 

siin…”. “Ja nüüd kuna…”. 

 

“Ja nüüd kuna…”. 

 

Palve Tähendus lähtub täna mõningatest vaatlustest pakkumiste  ja 

võimaluste ümber, mis mässivad meid endasse tingituna elustiilist; ning mis 

kaugendavad meid, kasvatavad meile peale “paksu nahka”…; kaugendavad -

ai!- sellest, mis on sügav, “sentí-mentaalne”, ühenduses, avastus…: 

igapäevasest hingusest. 

 

 “Essentsi Tee” tähendab headuse rakendamist, solidaarset arengut, 

järjekindlust, nautivat pühendumist… teadmises, et alati oleme algajad. 

 

Nende sügavuste teejuht on loodud religioonide poolt, mis oma riituste ja 

praktikatega on üritanud jõuda Loominguga ühel lainel olemise  sisuni.  
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Aga nende saavutusteni teoreetiline jõudmine eraldab ja pantvangistab 

inimolendi igapäevasest olemisest. See ei sisalda emotsioonide ja projektide 

kooselamist, vaid on vangistus, eraldatus, mis lükkab kõrvale kõik, mis ei 

ole… kavatsetud, plaanitud. 

 

Ja nagu me tänasel päeval võime näha, need religioonid, mis on püsinud, 

on siiani truud oma vallutustele, aga otseselt  võitluses üks teise vastu. 

 

Ja kõik see avaldab mõju, kandub üle. 

 

Nende vaimsete animuste vastandumiste ajalugu on pikk, kinnitades ja 

tõendades, üksteisele, et nemad valdavad tõe Müsteeriumi. 

 

Ja nii tekibki, veel kergemalt, üleliigse tühisus, pakkumise-, nõudluse-, 

võimaluse tühisus, mis ei lõpeta olemist -iseenesestki mõistetavalt- teine, 

teistsugune sõja vorm-…, kus see, kes ei kasuta ära oma võimalust, ei lõika 

pakkumisest tulu, tunneb end võidetuna, võimetuna, impotentsena. Ja -

vastupidiselt- see, kes saavutab, näib olevat jõudnud oma suurima võiduni.  

 

Ja nende kahe kaasaegse polaarsuse vahele ilmuvad väikesed 

sädelused, märkimisvääsed eristumised, mis valgustavad teisi positsioone…, 

uusi!; ilma eelnevata, kuid… olles kohal. 

 

Kui leiab tõestuse see, mille kohta teadsime…, see kuidas  

embrüoloogiliselt tekib, sünnib inimolend, on ju tõsi, et ilmuvad lootelehed ja 

sellest ei piisa? Ilmub kolmas, mis ilmub kui rakuline diferentseerumine, 

eristumine. Ektoderm, endoderm… ja ilmub mesoderm. See uus ”vahendus” 

annab tähenduse ”kolmele”, absoluutselt uskumatu.  

 

Selles mõttes oleme -ilma viha või hirmutamiseta… või teiste uskumuste 

veendumustest pärineva mingite tühisuste eraldamiseta- loomas teist 

referentsi, mis teeks võimalikuks… luua “uue olendi” uuenemise, kes ei ole 

võitluse, agressiooni, eraldumise, vastandumise vili. Ei! 

 

See on inspiratsiooni, ilmutuse tulemus…, mis teeb võimalikuks teise 

visiooni, teise hinnangu, teise interpretatsiooni, mis muudab, modifitseerib 

meie teadvuse künniseid. 
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See tõmbab meid välja kohustuslikust kostumbrismist, mis võtab meilt 

ära kestva patu penitentsi, mis lahustab meile peaaegu et mingi mõttetuse 

ropu tühisuse… ja avab meid sellele kontemplatsioonile toimuva, juhtuva üle. 

Ja näha  selles Essentsi kätt…, mis meid saadab ja toetab. Meid saadab ja 

toetab Lunastavas tähenduses! 

 

Mis võib tähendada mingit väga suurt või ülevat või ambitsioonikat sõna!, 

kuid see on meie kestmajäämise, elamise vajadus! See ei ole mingi 

pakkumine! See ei ole mingi võimalus!... See on ilmutatud teadvus, millest on 

võimalik uuesti tagasi võtta meie algse pärinemise idee, mida me ei tunne, 

kuid teame, et see, mis tänapäeval meid kohustab!, seda ei ole. 

 

 

Vaadata end üle, lunastavas tähenduses, võimaluste-, pakkumiste- ja 

absoluutsete tõdede radikaalsete ettepanekute pakkumises; ning sündida 

nende söest, kui kujutluspilt tulilinnust, mis võimaldab meil lennata!... 

teistesse dimensioonidesse. 

 

Universum ja Looming ootavad meid!... Ja näib, et on kindel tahe välja 

kuulutada seda ilma ajata Lõpmatusse, ilma ruumita Igavikku sisenemise 

võimalust.  

 

Lunastav tähendus on positsioon, meie Essentsi valmisolek, mis 

aktiveerub tänu meie kestvuse, meie pärinemise Loovast Müsteeriumist 

teadvusele. Ja see muudab igapäevase teadvuse rakendamise selliseks, mis 

võimaldab meil vabaneda kohtumõistmisest, karistusest, solvangust, kuid 

samal ajal osutab -vägivallata- vabanemise… suunale!, tähendusele!, 

dimensioonile. 

 

Anda lunastav (valiku)võimalus igale inimkonna tegemisele… on nagu 

oma Loomingus kohalolu ära tundmine selles Universumis. 

 

*** 

 


