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juhataja
Viljo Viljasoo
maailmavaade haakub New Age'i teooriatega ja täppisteadlasena suudab ta
müstikasse laskumata ära seletada püramiidi tasakaalustava toime selle all
istuvale inimesele.
Veel pole ta püramiide oma labori lakke riputanud, aga kavatseb küll. Lühidalt
edastades: püramiid on ürglooduslik kujund - kui puistame liiva või seemneid
nelinurksele alusele, on tulemuseks püramiid. Ja püramiid lõikab ruumi nõnda, et
tema alla koonduvad negatiivsed ioonid nii, et see on inimesele juba raku tasandil
kasulik.
Primitiivsed organismid (nagu näiteks putukad) väldivad püramiidi alla sattumist iga
hinna eest - nendele on näidustatud vastupidine, plussmärgiga ioonidest laetud
keskkond.
Töötehnoloogia labor avati Põllumajandusülikoolis möödunud aasta novembris.
Lihtsalt väljendudes on töötehnoloogia eesmärgiks töö parem korraldus ja selle
eesmärgi poole püüeldakse leiutades, projekteerides ja eri töökeskkondi uurides ja
parandades. Täpsemalt öeldes on eesmärgiks uurida ja luua ergonoomilismajanduslikku tootmis- ja töötehnoloogiat.
Kas ilma töötehnoloogiata ei saa? Noh, niisama tööd teha?
Töö on ajalooline mõiste ja kui sellega ühendada tehnoloogia, siis võime seda teha
kahes tähenduses. Esiteks tehnoloogia kui meisterlikkuse õpetus. Tehnoloogia kui
tootmisprotsessi kirjeldav mõiste eeldab eelkõige just uusi ideid, nende rakendamine
nõuab projekteerimist, mille jaoks omakorda on vaja tulevikku prognoosida.
Tuginedes eelkäijate kogemustele, nende poolt kogutud infopagasile.

Ei ole uut ilma vanata - uus ongi ju põhimõtteliselt täiustatud vana. Infohulk pidevalt
kasvab, aga meil on üsna vähe teadmisi just inimese aju võimete kohta. Uurimaks
aju võimeid on loodud kunstaju ehk arvuti. Samas on arvuti võrreldav kõige
elementaarsema tööriistaga, sest nii autoriks kui ka kasutajaks on ikkagi inimene.
Inimene on sunnitud kasutama standardseid programme, mis võivad olla head või
halvad. Neist programmidest sõltub ka meie tulevik - kas see kujuneb õigeks või
valeks.
Mida teha, et tulevik kujuneks õigeks?
Tsiviliseeritud ühiskonnas on olemas nii õpetamise metoodika kui ka teadmiste
omandamise õpetus. Mõlemal on selline efektiivsus, nagu on parasjagu välja
kukkunud. Eelkõige on vaja arendada just teadmiste kasutamise õpetust. Inimese
ajust on välja arenenud 10-12%, sellest 5% teadvuse osa, ülejäänu siis alateadvus.
See näitaja kilogrammise mõtleva aparaadi puhul on piltlikult öeldes keskhariduse
tase.
Praeguse arengutempo juures võib prognoosida, et tuhande aasta pärast kasutab
inimene oma aju keskmiselt 24% ulatuses. Sellest võiks olla umbes 7% teadvus ja
ülejäänu alateadvuse osa. Selle asemel, et arendada sihipäraselt aju töö põhimõtete
uurimist, tasub keskenduda geneetiliselt uue aju arendamisele kloonitud inimese
jaoks. Et uuel inimesel oleks superaju! Et inimene suudaks ennast ja oma tegevust
tõepoolest kontrollida - praeguses arenguperioodis ta täielikult ei suuda ju.
Tooge palun mõned näited - et mis mõttes tänapäeva inimene ennast
kontrollida ei suuda?
Elementaarsed probleemid isiklikus elus - suhete tasandil. Väga paljud inimesed ei
suuda õieti abielus püsida, sest teadmisi ei jätku. Ei osata luua ka turvalist tulevikku
oma järglastele. Sellised asjad on väga paljus põhjustatud elukeskkonnast, kus
inimene viibib pikka aega - kodust. Kodud on ehitatud valedesse kohtadesse, valest
materjalist, valede arhitektuuriliste lahendustega. Nad on täis pandud küll
funktsionaalseid asju, mille kasutamise ohutus on aga ebapiisav.
Keskkonna suhtes eri riikides kehtestatud normid on erinevad. Nende normide tase
peegeldab aga kogu sotsiaalse arengu taset riigis. Kui vaadelda nende normide
üldist taset, võib kokkuvõtteks julgelt öelda, et Jumala riik ja Jumala inimene pole
veel valmis.

Mis on eestlasele kasulik?
Lihtsamale inimesele vajalikud kriteeriumid on pandud paika Piibli-raamatus. Veidi
keerulisemale inimesele seletab samu asju teadus. Sisu on sama.
Neli põhilist asja eestlastele on saunad, surnuaiad, kirik ja keel. Saunad - terves
kehas terve vaim. Eesti keelt tuleb hoida ja arendada, sest keel on tegelikkuse
väljendamise vahend ja mida täpsem keel on, seda turvalisemat tulevikku me luua
suudame. Ära ratsitud mõisted ja igasugused lühendid on väga ohtlikud.
Taastada tuleb ka lugupidamine surnuaedade ja lahkunute vastu. Surnud inimeste
kogemused ei kao ühes nendega, see info on jääv väärtus. Ja oleks hea, kui me
vajalikul hetkel oskaksime seda õigesti vastu võtta ja kasutada.
Siin- ja sealpoolsuse suhteid aga vahendab kirik. Kui me ka pole harjunud olema
otseselt usklikud, võiksime olla ajaloolise traditsiooni suhtes aupaklikumad ja
sellevõrra ka Jumalale lähemal. Läbi teadmise, tarkuse. Põhimõtteliselt hoolitseb kirik
inimeste hingede eest.
Aga hingeline saab inimene olla ainult siis, kui ta on tark. Jada on järgmine kõigepealt on inimesel tunne, mida ta tahab või vajab. Tunde rahuldamiseks on vaja
rakendada tahet. Siis on vaja tarkust, et kuidas kõige õigemini tegutseda. Ja kui
oleme targalt tegutsedes midagi saavutanud, tekib armastus selle vastu. Ainult siis,
kui need tingimused on täidetud, saame olla ka hingelised ja suuremeelsed.
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