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INIMKOND DESINKARNEERIS OMA SEOSE LOOVA HINGUSEGA 

 

 

 “Palve kutses” võime me tajuda –Loomingu Loovate Jõudude vibratsiooni mõju all-, 

võime me tajuda, et igapäevane elu, teadmiste tase, olemine, jagamine ja veel palju muud, 

mis homo sapiens on fabritseerinud,  kõik see, on nagu mull, mida realiseeritakse 

väljaspool… Loovaid Teadvusi.  

No se tienen, habitualmente, salvo momentos puntuales, no se tienen en cuenta… 

nuestras presencias en el universo; no se tienen en cuenta las casualidades que nos 

adornan en cada momento; no se tienen en cuenta los sentidos que acompañan a nuestra 

vida, a nuestra creación, a nuestra existencia; no se tienen en cuenta los respetos debidos 

a todo lo vivo, a todo lo… que transmite…; no se tienen en cuenta los valores dados, las 

dádivas regaladas, las suertes encontradas…, la valía del entorno y… las casualidades… de 

la continua ayuda. 

Tavaliselt ei võeta, väljaarvatud kindlatel, konkreetsetel hetketel, ei võeta arvesse… 

meie kohalolekut universumis; ei võeta arvesse juhuseid, mis meid  igal hetkel ehivad, 

kaunistavad; ei võeta arvesse tähendusi, mis meie elu, loomingu ja eksistentsiga kaasas 

käivad; ei võeta arvesse  kõigega kaasaskäivat respekti, austust kõige elava suhtes, kõige 

suhtes…, mis edastab, annab edasi,…; ei võeta arvesse meile antud väärtusi, meile tehtud 

kingitusi, juhuslikke õnnega kohtumisi…, ümbritseva soosingut ja juhuslikkusi… katkematust 

abist.  

 

Elatakse marginaalselt… religioossete, spirituaalsete, militaarsete, poliitiliste, 

moraalsete, eetiliste, traditsioonide, seaduste ning palju muu sarnase… võrkaedade sees, 

müüride vahel.  

Elatakse… võimu, huvide, kasu ja tulu pakkumiste pinnal! Ning paistab, et kõik see on 

niivõrd pealetükkiv…, et ei ole aega palveteks, ei ole aega meditatsiooni jaoks, ei ole aega 

kontemplatsiooni jaoks, ei ole aega… reisimiseks…; ei ole aega müüride vahelt, trellide 

tagant, “lubatu” ja “keelatu”vahelt välja hiilimiseks. 

Paistab, et aeg kulub ära… trahvikviitungitele, plankettidele, lubadele, kaartidele, 

tunnistustele, juriidilistele dokumentidele, ürikutele, resolutsioonidele… Jah! Inimesed 

paberitega ja paberitega…, mis tõestavad, kes nad on. 

 

 

Palve tähendus kutsub meid valvsusele, näitab meile teed, selgitab, õpetab…, et me 

mõistaksime, saaksime aru, et kõik need nurgataguste advokaatide eeskirjad, ettekirjutused,  

mida inimene ise, tõrjudes kõrvale Loomingut, realiseerib… mässib enda sisse inimese 

inimese järel –nagu  anakonda-, et teda kontrollida, et teda valvata, et teda pitsitada, et teda 

alla neelata, et teda kägistada, et teda muretsema panna…  

 

Rahvastik kasvab; ning hirm ka!... 

Keskmine eluiga pikeneb; ning põgenike hulk suureneb samuti!... 
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Ümberpaiknejad –miljonite kaupa- liiguvad… mööda hirmu radu.  

 

Ning see paistab olevat parim ning uusim äri, millega saab liik ahistada ja 

manipuleerida  iseendaga.  

 

 

Ai!... Inimkond kehastus/inkarneerus… ning desinkarneeris oma seose Loova 

Hingusega.  

Inimene tunneb end –ja tundis-  ühendatuna; iseseisvana!... Ning mida rohkem ta 

avastab, seda sõltuvamaks ta saab.  

 

 

On vajalik  lahti lasta sellest inimolendi seaduslikkuse inkrustatsioonist.  

Teadvusesse - mis tähendab, eeldab tundmist, mõtlemist ja tegutsemist- kapseldumise 

faktorite poolt vahelesekkumine, on inimesele ja tema olemisele peaaegu, et totaalne, täielik.  

 

 

See väike, juhuslik Loominguga unisoonis olemise liblekene muutub peaaegu  

olematuks. 

 

See anarhistlik tegutsemine,  vabastav tegutsemine, mis võib meid viia ühele lainele 

Looduga, Loovaga, Loojaga, on keelu allá pandud… käitumismudelite, tegutsemisaktiivsuse 

kontrolli poolt. 

 

 

 

On muutunud jõupingutuseks,  …vähetulusaks!, ajakaotuseks… -mõningatel 

juhtudel-  Mittemiski koordinaadistikku asetumine.  

 

 

Loomingu peenekoelised sagedused õhutavad meid katkematult, et.. elu… end 

väljendaks ja end näitaks!... 

Inimene on loonud meetodeid ja vahendeid, et avastada, et olla nende Jõudude 

vahendajaks. Kuid… mida rohkem ta seda praktiseeris, seda rohkem neid juhtis, domineeris 

ja ennast maksma pani! 

 

Siit ka religioonide, filoofiate ja… käsumoraalide ja eeskirjade õitseng, mis vähehaaval 

muutuvad… vedeldunud pastaks, mis kleepub mõtete külge; mis üheskoos saavutuste ja 

võimuga blokeerivad vajaduse!... “olla ühel lainel koos”…”koos”…”koos”. 

 

*** 


