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TIAN, LOOMINGU EKVIVALENT
Ja igat
ekvivalendiks.

inimolendit

kutsutakse,

ühes

kummalises

palves,

olema

Loomingu

Ja niiviisi, näiteks, kutsuti meid mõni aeg tagasi –nagu seda arvestatakse, 23 aasta
eest- kulmineerima seda… ruumi, paika, aega…, TIAN-ni: selle Palve Kutse ekvivalenti.
Ekvivalent, mis tuletab meile meelde meie permanentsust nende vahel, mida me piire
asetades nimetame “Taevaks” ja “Maaks”.
Ekvivalent, mis… kasvab, areneb, muutub, liigub, transformeerub…
Unistab, unistab avardunud teadvuste… permanentsetes tulevikkudes, mis muudavad
meid elu tasakaalukunstnikeks; muudavad meid Loomingu käpiknukkudeks; muudavad meid
ja lihvivad meid kui ainulaadseid, singulaarseid uudsusi!; referentsidest…, võimelised
taaslooma, lootust andma ja armastama ilma umbusalduseta!, hirmuta!... igikestvas
uudsuses!
Ja see kutse avastatud, avaldada tänu on… tähelepandamatu, tähtsusetu, ent vajalik
detail.
Avaldada tänu selle Loomingu ekvivalendi kohaloleku eest. Ja koos sellega, nende,
kes uskusid, usuvad ja saavad uskuma oleviku-, mineviku- ja tuleviku meenutuse ilma
reservideta edasi kandmisest, soodustamisest!, promotsioon elustiilile, mis austab, mis
oskab orienteeruda, mis teeb ettepanekuid, mis ei vastandu.
TIAN: katkematu õppimine ettenägematustest,
adapteeruvatest, vormitud
ettenägelikkustest, mis tunnevad-teavad valudest, vaevadest, muretsemistest… ja
hingustest!
Kutsete hingused!, mis meid arendavad, heidavad meid… Müsteeriumi tühjuse poole;
ilma kindlustusteta, kuid püsiva Abi veendumustega.
Elamise seiklus kestvas üllatuses, fantaasiarikaste projektidega… ning -samaaegseltkoos permanentse nägemis-, haistmis-, maitse-, visiooni ja kuulmismeelega.
TIAN, tõotuses duaalsusi lahustada!, loomingulisust kasvatada, ettenägelikkuses
ärkvel olla… ja enda pakkumises teenimisse; “tam tam”-ga armastuslauludest…, mida igast
nurgast otsitakse.
TIAN, mis muutub iseenda referentsiks…, tundes ja austades ümbruskondi, tegevusi ja
toiminguid, millega interaktsioonis, vastastikuses mõjus tegutseb… Kuid aktiveeritud
tähelepanu all, valvsuse ja alarmiga, selles inimkonna ajajärgus…, mis tahab tormata
tundmatu egokesksuse poole; talle tundmatu autonoomia sügaviku suunas; mis eitab! oma
kohalolekut Universumis; Müsteeriumit, mis elu, elamist ümbritseb.
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TIAN: võimalus arendada… oma avastust ja unisooni elu kõikide elementidega,
kogemuste saamise nimel, mis meid ootavad, mis meile hüüavad, meid kutsuvad.
TIAN: üks arvamus elu kohta.
Ja iga inimolend, kes TIAN-ist läbi kulgeb, imbub läbi tuleviku mälestusest, kutsest…
teostada end oma ideaalides.
Ja niiviisi, iga inimolend kohtub oma vabastavate ressurssidega, kohtub oma
võimekaks tegevate vahenditega, kohtub oma lunastuse võimalustega.
Ja mediteerides nende aegade ja ruumide üle: TIAN on osanud transtsendeerida
haavavaid kriitikaid; läbikukkumise ennustusi; ähvardavaid teadaandeid; defektide
esiletõstmist ja vooruste vaikust.
Mediteerides… TIAN elab, ühes päeva jooksul seda, mida teistes tingimustes elatakse
ühe aastaga.
TIAN muutub niiviisi konstantse tuleviku otsinguks. Kaotamata hindamise kriteeriume;
kvaliteetide hindamise kriteeriume!
Niiviisi, et saaks teadvustada elamise sidemeid kõikidega!, kõige elavaga!... ja olla
võimeline sukelduma… armunud Universumi latentsesse Müsteeriumi.
Ja mediteerides areneb… võimalus! häälestuda ühele lainele Sõna Vaikusega.
TIAN-ist saab ükskõik missuguse võimaluse, tõenäo(li)suse kontempleerija, ning
niiviisi tegutsetakse adaptatiivsete vastuste eelistamise nimel, ideelisuset lahti ütlemata!
Kontempleerida… teostuste võimalikuks tegemise üle!
Kontempleerida… takistuste kaalu üle!
Kontempleerida tulevikkude lootusi!, neid, mida nimetatakse “võimatuteks”.
Kontempleerides vaikset päikesetõusu, teavitab ettekuulutus… Loomingu armastavast
meelitusest, mis tõukab edendama, arendama ja püsima hellitatud armastuse-humoorikuse
ühel meelel, mängeldes… koos… koos… koos…
***

