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AJASTU  EESTI 
 

 

 

Inimesed teevad ajalugu ja ajalugu teeb inimesi. Tunne, tahe, tarkus, armastus, 

hing -  need on mõisted, mis iseloomustavad Inimest tema olemuses ja tegususes. 

Muutuste aeg on eelkõige õppimiste ja ümberõppimiste aeg, mis on võrdväärne 

tuleviku programmeerimisega selleks, et oma olemist määratleda ja ohjeldada. 

Õnnelikud on need, kes oma probleemidega ise hakkama saavad! 
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VAIMSUSE  AJASTUSSE 

 

 Oleme siiski õnnelikult jõudnud 20-nda sajandi lõppu. Paljud meie lähedastest, 

sõpradest ja tuttavatest pole sajandipikkusele eluteekonnale vastu pidanud, paljud on 

ühinenud mõneks ajaks ja siis lahkunud, paljud kavatsevad võidukalt jätkata ja astuda üle 

sajandi lõpujoone. Tagasi vaadates võime ehk mõelda, et ah selline see elu ongi ja nagu vanas 

heas muinasjutus, mitte keegi ei tahaks seda just samamoodi korrata. Näib, et tundmatu 

tulevik on alati rohkem väärt elamist, kui kordaläinud minevik kordamist. 

 Astudes üle möödunud sajandi lõppjoone, oleme paratamatult astunud ka üle saabuva 

sajandi lähtejoone. Võiduvõistlus ja -võitlus parema elu eest on katkematu seni, kuni selleks 

on tingimusi. Toimides ümbritsevale keskkonnale muudame me seda tundmatuseni. Kord 

vaidlesid usklik ja inimsoo ajaloo kõrgeima ühiskondlik-majandusliku arenemisastme 

esindaja selle üle, kelle usk on planeedil Maa elu ja loomingu liikumapaneva jõuna avaldunud 

esmasena. Usklik ütles tähenduslikult: "Enne oli Maa peal vaid tühjus nagu Kuul ja Jumal oli 

see, kes lõi nii tingimused, inimese, kui ka elu!" Selle peale vastas ateist rõõmustades: "Aga 

küsi, kes selle Maa enne tühjaks tegi?" Jah tõesti, millestki peame ju elama. 

Kõhklemajäämine on võrd–väärne kihutavalt ühiskondliku arengu ja materiaalse kultuuri 

taseme rongist maha–jäämisega või sellelt sõidupealt mahahüppamisega. Hirmude 

peletamiseks sobivad vaid teineteist välistavad võimalused. Õndsad on need, kes vaimus 

vaesed ja veel õndsamad need, kes maiselt rikkad. 

 Oleme kapitali ühiskond. Meid ümbritsevate materiaalsete asjadeta pole me midagi 

väärt. Looming teeb inimesest Inimese. Iseasi on aga see, kuidas me nende asjadega toime 

tuleme ja see kas meil on selleks ka vastav kultuur olemas? 

 Miks on raha püha? Kes siiani teisiti arvas võib oma seisukohta muuta, mõeldes 

sadadele riikidele, kus miljonid inimesed palehigis kaevandavad maa seest kulda, hõbedat, 

plaatina, teemante j.m. vääriselemente. Puhastavad need, valavad vor–midesse ning 

paigutavad tagasi maa sisse, maa-alustesse hoidlatesse ja korraldavad kalli turvamise. Kas 

pole õiglane, et sellise vaeva ja rikkuse peegelduseks käibele võetud raha peabki püha olema. 

Püha ka selles mõttes, et nii loodus- kui inimloo–mingu ühiseks tunnuseks on väärtustatus. 

 Tunne, tahe, tarkus, armastus, hing – need on mõisted, mis iseloomustavad Inimest 

tema olemuses ja tegususes. Tunneteküllane elu on loomingurikas. Nii nagu on kirjanikud ja 

luuletajad seitsmest noodist miljoneid häid ja halbu teoseid kirjutanud, nagu on kunstnikud 

vikerkaare seitsmest värvist miljoneid häid ja halbu maale maalinud, nii on teadlased ja 

insenerid Mendelejevi tabelis nimetatud Maa elementidest miljon imet teinud. See kõik on 

rajatud usule oma võimetesse ja teadmistesse. Edasiminek ajas ja ruumis on sundus. Mis meid 

juhib sellel teel – ilm–selt unistus, usk, Jumal ja teadus. Inimsugu koosneb Jumala lastest ja 

teaduse täis–kasvanutest. Kahjuks pole teaduse poolt kogutud teadmised alati täiuslikud ja 

lõplikud ning seetõttu pole ka Jumala Inimene ja Jumala Riik veel valmis. Juhul kui ka 

seekord ei õnnestu programme ja eelarveid nii seada, et jätkuks raha selle valmisehitamiseks, 

siis lootuses tulevikule järgmine kord kindlasti teeme ära. Ah, et asjatundmist on ka vaja? Mis 

oli Jumala esimeseks ametiks? Arvatavasti oli ta teadlane. Ainult teadjana on võimalik luua ja 

juhtida. Arenenud maailmariikides õpitakse keskmiselt 33-nda eluaasta vanuseni. Seda 

põhjustab teadmiste hulga suurenemisega kaasnev teadmatus ja nendega kaasnevate 
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sündmuste hulk. Sarnane loob sarnast ja selle vastandit. Nii loob teadmine teadmist ja 

teadmatust ning teadmatus teadmatust ja teadmist. Kui kooli lõpetanu asub kujutatavalt 

teadmiste pallis pindalaga S1, siis selle kokku–puutepind teadmatusega on tunduvalt väiksem 

kui ülikooli-, magistri- või doktori–kraadi diplomiga lõpetanul. Mida suuremaks kasvab 

teadmiste pall ja selle pindala, seda suuremaks kasvab ka selle kokkupuutepind teadmatusega. 

Siit ka tuntud ütlus: ma tean, et ma vähe tean. Kui õppimine ja ümberõppimine on sundus, siis 

miks mitte teha seda meeldivaks? Täiuslikult meeldiv on see siis, kui külvi- ja kasvatusaeg 

lõpeb rikkaliku saagiga. Peab veel vaid teadma, et mida külvad, seda ka lõikad! 

 Mis on saatus? Praktilises elus alustab inimene mõttest, mis läheb üle teoks, tegu 

harjumuseks, harjumus iseloomuks ja iseloom saatuseks. Teatud laadi mõtete tekkimisele 

kallutavad aga kümned ja sajad põhjused. Enamus neist on märkamatud ja tajumatud. Teatud 

mõttes oleme me nende suhtes sama pimedad ja sundseisus nagu õhu suhtes. Me lihtsalt ei 

näe mõtteid ega ka õhku, kuid teame ja tunneme nende olemasolu ja vajalikkust. 

 Mis on kosmiline saatus? On ilmne, et astronoomia (tähtede mõõtmine) ja astroloogia 

(tähtede õpetus) esindajad võivad teineteist tunnustada vaid vaatekohalise erinevuse 

teadvustamise alusel. Kui astronoomide vaatekohaks on Päike, siis astro–loogidel Maa. Olgu 

sellega kuidas on, kuid küsimusele, mis oli enne, kas planeedid ja tähed või inimese 

geneetiline olemus, on mõlema ala esindajad sunnitud vastama, et planeedid. Seega on 

inimese geneetiline olemus välja arenenud taevakehade mõju-sfääris ja on nende poolt 

juhitav. Sellest tulenevalt on inimesel kaks saatust – Kos–miline ja Vaba Tahte Saatus. 

 Toetudes eelkäijate heale ja halvale Kosmilisele saatusele, on ehitatud ja ehitatakse 

üles Vaba Tahte Saatust. Vaba Tahe nõuab aga kõigi antud kollektiivi liikmete kohustuslikku 

alistumist kindlaksmääratud korrale. Seega eeldab vabatahtlik alistumine kõrget teadlikkust ja 

naudingut, kohustuslik alistumine aga sundust. Tsivi–liseeritud inimese vabadus on teadmiste 

puuris, tema vaba tahe aga demokraatlikus diktatuuris. 

 Idamaade horoskoobi järgi algab uus sajand Draakoni aastaga. Sajand algab 

süüdimatute õnnistamisega ja tuleenergiat kandva temperamendiga. Paratamatult on vaprad ja 

ilusad need, kes optimistlikult ja elujaatavalt suudavad kujunevas multi–polaarses ühiskonnas 

toime tulla. See aga eeldab olemasolevas haridussüsteemis ümberkorraldusi ja eelkõige 

teadmiste õpetamise ning omandamise metoodikates. Väljatöötamist ja evitamist vajab 

teadmiste kasutamisõpetus. Keskkonnatingimuste keerukuse ja vastuolulisuse kasvades 

suureneb vajadus bioinformatiivse selgelt–nägelikkuse järele. Kuna inimene lähtub kõiges 

eelkõige tunnetest ja vajab tunnetust selleks, et olla erinev masinast – robotist, siis tuleb seda 

inimlikku omadust ka teadlikult arendada. Intellektuaalne selgeltnägelikkus areneb välja 

ülitundlikkusest, viimane aga omakorda ajutreeningu tulemusena. Mida haritum on inimene, 

seda sensitiivsem ta on. 

 Eesti IME ei asetse väljaspool üldist ja nõuab uut ideeõpetust. Idee tegi ahvist inimese, 

töö on vaid valikuvõimalus või sundus. Kosmilisest saatusest tulenevalt ootab Eestit ees 

praktikast tuleneva kasumi ratsionaliseerimine. 

 Mida aga oodata uuelt, 1999-ndalt aastalt. Idamaade horoskoobi järgi on saabumas 

Kassi aasta. Mõtiskledes Kõutsist, kes käib omapäid, lööb nurru, on hea sensitiivsusega ja 

kelle mõjulepääsemise trumbiks on teistes huvi, armastuse ja kaastunde esilekutsumine, võib 

arvata, et tulemas on rahulikum aasta. Väikese, osava ja intuitiivse looma olemus ei seondu 

ülearuse tööga, rabelemisega, tootmisega. Pigem on see nurrulöömise aasta. Eks ole ju ka 
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vajalik enne tormiliselt algavat uut sajandit natuke puhata. Loodetavasti toob kassi aasta ka 

sigitavuse suurenemist. Oli ju kass Vanade Egiptlaste selle ala viljakuse sümboliks. Oluline 

on, et mis ka ei juhtuks, kukutaks ikka käppadele. Igale isiklikult aga järgmist: ROTI aastal 

sündinud teavad, et kassid eelistavad rohkem hiiri ja neil läheb päris hästi. PÜHVLI aastal 

sündinud teadku, et mis ka ei juhtunud möödunud aastal, nüüd on see kõik, ikka paremuse 

nimel, möödas. Ebamugavustunne sellest, et miski takistab loomamoodi tööd tege–mast, tuleb 

kassiaasta mõjust. TIIGRI aastal sündinud teavad, et tegemist on sugulas–loomaga ja nende 

turvatunne on lootusrikkalt optimistlik. KASSI aastal sündinud  on omas sõiduvees, unistavad 

mugavusest, luksusest ja sellest, et ka magavale kassile võiks hiir suhu joosta. DRAAKONI 

aastal sündinud vabanevad mõningasest stressist ja on võimelised paljude rabelemiste üle 

rahulikumalt järele mõtlema. MAO aastal sündinutel on võimalus alustada kohe mitmete uute 

plaanidega ja tunda enda mõju suurenemist. HOBUSE aastal sündinud teadku, et kass on üsna 

väike ja kerge loom ka seljal kandmiseks ja see pole tugevate jaoks probleem. KITSE aastal 

sündinud nautigu seda kuidas kass nii imelikku looma imetleb. AHVI aastal sündinud 

pääsevad tiigri ähvardavast ohust ja lasevad meelsasti koos kassiga mööda kardinaid, 

provotseerides teda sellega pärdikutempudele. KUKE aastal sündinud teadku, et nii mõnigi 

kass võib ka usaldusaluseid kanu ja tibukesi noolida ning valvsus olgu terane ja võitlusvõime 

tugev. KOERA aastal sündinud teadku, et üldjuhul ajab koer kassi taga ja see teeb olemise 

julgeks. SEA aastal sündinud vabanevad tiigri himustava mõju alt ja võivad rõõmust enda 

kahjuks poris püherdama kukkuda. 

 Astroloogia kui esivanemate maailmavaade ja toimetuleku meetod pole oma põnevust 

ja praktilisust kaotanud. Tähed ja planeedid küll juhivad meie elu ja saatust, kuid ei kohusta. 

Huvipakkuvaks teabeks on ka see, et vastukaaluks inimese füüsilise keha kloonimisele on 

olemas võimalus kloonida ka inimese astroloogilist edukust ja iseloomu. Seega on alati 

võimalus ebaedukad aastad ümber kloonida edukateks. Selleks kasutatakse edukuse 

ümberlülitamise tarkust. Elu on muinasjutt, mis lõpeb müstikaga. Inimene on mõte Jumala 

peas ja nii nagu ta neid mõlgutab, nii me ka elame. Elame, näeme, oleme ju liikumas 

vaimsuse ajastusse, oleme ju oma saatuse peremehed!? 

 

 

KAS UUS SAJAND  ON  ALANUD? 

 

 Inimesed teevad ajalugu ja ajalugu teeb inimesi. Teaduste pingereas on esikohal 

matemaatika ja viimasel kohal ajalugu. Ajalugu sellepärast, et selles teaduses on kõige vähem 

matemaatikat ja loovust, sest ajalugu on oma tegelikkuses ja mitmekesisuses konkreetne ja 

selle ülesehitus peab olema protokolliline. Et inimestel on võimalus ajalugu teha kaks 

korda - esimesel korral seda läbi elades ja teisel korral seda läbi uurides, siis on see paljuski 

meieni jõudnud, arvestades asjaosaliste psühholoogilisi kalduvusi, moonutatult. Rahva 

tarkustele tuginedes ilmneb, et ajaloos on palju  kokkuleppelist ja kusagil selles on ka tõde. In 

vino veritas. Niisiis istusid tervisest pakatavad mehed ja naised õlletoas ja otsustasid 

esivanemate kombel selle asja, kas uus sajand on ikka alanud, selgeks juua. Lepiti kokku, et 

üks pudelitäis õlut on üks sajand. Kui pudel on täis ja avamata, on sajand olemata. Korgi 

mahavõtmine on stardipauk ja pudeli sisu tuleb ära juua saja lonksuga, kusjuures iga lonks 

tähendab üht aastat. Kui pudeli sisu on ära tarvitatud, siis on piltlikult sajand läbi ja tühi pudel 

kui virtuaalse sajandi pakend pannakse ajaloo tühja kasti. Nii istusid nad kindlapeale, 

säästmata aega, sest oluline pole võita  ajas, vaid tões. Võttes esimesest pudelist esimese 
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lonksu, olid nad maitsnud esimese sajandi esimest aastat. Olles ära joonud esimesest pudelist 

sada lonksu, oli kokkuleppeliselt ka esimene sajand läbi, ehk Anno Domini järgi panid nad 

esimese sajandi kesta ajaloo kasti siis, kui olid sellest täpselt sada “lonksu” ehk sada aastat ära 

tarvitanud. Kindlasti oskaksid ajaloolased nii pudeli kuju, mahu ja muude mõõtude järgi 

enam-vähem oluliseks pidada, et tegemist on olnud õllejoomisega ja ajaloo tegemisega. On 

ilmne, et ühte lonksu õlut, kokkuleppeliselt siis esimese sajandi esimest aastat, on võimalik 

jaotada veel väiksemateks lonksudeks ehk kokkuleppeliselt astroloogilisteks kuudeks ja need 

omakorda veel väiksemateks ehk päevadeks ja tundideks. Kõikidel juhtudel on täheldatav, et 

puudub mõiste ja arv ''0''. Ajaloolise faktina on teada, et eurooplased ei tundnud seda imelist 

arvu veel isegi kuuendal sajandil. 

 Selguse saamiseks jõid tublid ja tarmukad õlle- ning tõesõbrad, ikka saja lonksu  

kaupa, tühjaks kuus, seitse jne. kuni kümme õllepudelit. Ajaloo kastis oli nüüd kokku-

leppeliselt kümme sajandit, ehk tuhat aastat. Tuju oli parem ja sensuaalsem. Vaatamata 

sellele, et tujuküllases meeleolus mõned numbrid ja faktid selle kohta, missuguses “pudeli-

sajandis” just parasjagu ikka ollakse tahtsid vahetevahel segamini minna, oli üks asi kõikidele 

asjaosalistele selge - ühtegi nullpudelit ehk tühja pudelit pole tühjaks joodud, ükski täispudel 

ehk “sajand” ei alanud null-lonksust. Matemaatiline ''0'' arvus kümme, mis osales kastis 

esimese kümne tühja pudeli olemasolu faktina, ehk kokkuleppeliselt esimese tarvitatud 

kümne sajandi ja esimese aastatuhande ajaloolise faktina, ei oma siin näites rohkemat kui 

alguse ja lõpu ühtekuuluvust.  

 Teise kümne pudelitäie märjukese läbitunnetamisel läks sumin veelgi suuremaks. 

Arutelus kasvasid nii info kogus kui iseloomude erinevused. Tõe otsimise meeleolus oleks nii 

mõnigi tühi kest ehk n.ö. tarvitatud sajand juba ajaloo prügikasti läinud. On tõsiasi, et 

ajalooline tõde nagu iga teinegi kaup, peab enne tarvitamist olema korralikult laagerdatud. 

Õlu oli siiski korralik ja õllesõbrad jõudsid õnnelikult kahekümnendasse sajandisse. Olles 

nautinud kahekümnendast pudelist sada lonksu, sai selgeks, et Anno Domini järgi on läbi ka 

kahekümnes sajand. Tühjade pudelite kastis on kakskümmend läbielatud märjumälestust ehk 

kokkuleppeliselt ajaloo kastis kakskümmend sajandit, ehk kaks tuhat aastat. Eriti kiirelt sai 

tühjaks kahekümnenda pudeli sisu. Selle kosutava ja maitsva sisu tõttu, ikka lonks lonksu 

järel üheksateistkümnele tühjale kestale järjepidevust kasvatades, s.o. üheksateist tühja pudelit 

+ 1% tühja kahekümnendat pudelit, + veel 1%,+ veel 1% jne. kuni 100% tühja 

kahekümnendat pudelit. Nii nagu kahekümnes tühi pudel läks tühjade pudelite kasti, on ka 

meie jaoks kahekümnes sajand läinud ajaloo kasti. Kahekümne esimene õllepudel, mis on 

lahti korgitud 31.detsembri 1999.a. ja 1.jaanuari 2000.a. vahemikus, kuulub juba teise kasti 

ehk uude aastatuhandesse. Esimene lonks kahekümne esimesest pudelist tähendab kahekümne 

esimese sajandi esimest aastat, ehk siinjuures ka jaanuari aastal 2000. Seega oleme 

võrdlusnäite kohaselt kindlalt kahekümne esimeses sajandis. Reaalsus on see, et iga õllesõber 

oleks  nõus ka  lisaks pakutud õllepudelist lonksu rüüpama, kuid kindlasti solvuks, kui selle 

eest hiljem ka maksmist nõutakse. Kokkuleppelisus on see, et kõigil oleks demokraatlikult 

õigus. Kui vaja, võtame lonksu ka kahekümne esimesest pudelist ja kanname selle 

kahekümnenda pudeli kogusesse. Kui vaja, võtame kasutusele nullaasta, nullkuu, nulltunni 

jne. Kui vaja, kirjutame kõikide kellade numbrilaudadele või programmeerime 

elektroonikasse nulltunnid. 

 Matemaatika on aja kirjeldamiseks täpseim teadus. Aeg on sündmuste jada ja nii, nagu 

ei saa tegelikult ühte jõkke kaks korda astuda, nii ei saa ka ühes ja samas kohas kaks korda 

üht ja sama sajandit ja aastatuhandet alustada. Äriliselt, filosoofiliselt, psühholoogiliselt ja 

ajalooliselt on aga mõõduka õigustusena seda alati võimalik teha. Ega ju iga uus aastagi alga 

kogu planeedil Maa üheaegselt. Siinjuures võib-olla ongi demokraatliku tsentralismi 

edendamiseks soovitav kokkuleppeliselt kasutusele võtta nn. astronoomiline nullaasta!? 

 Mida toob endaga kaasa uus aastatuhat? Eelkõige aju arengut. Oleme jõudsamalt 

sisenemas vaimsuse ajastusse. Kui planeedi Maa keskmise inimese aju, kui üks kilogramm 
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mõtlevat aparaati, on kasutusel võimalikust keskmiselt 11%, siis tuhande aasta pärast kasutab 

planeedi Maa keskmine kodanik oma ajust keskmiselt 24%. See on tase, mida omavad 

praeguses keskkonnas keskmiselt juba 33 aasta vanused kõrgelt haritud õpetlased. 

 Mida toob uus sajand? Eelkõige teaduse ja tehnika kiiret arenemist. Pidevat õppimist 

ja võitlust selles, et inimesed suudaksid nende poolt loodud asjade üle kontrolli  omada. Uus 

sajand  vajab tunduvalt targemaid, õppimislembelisemaid ja asjatundjamaid  inimesi. 

 Õppimine on võrdväärne tuleviku programmeerimisega. Inimese mõistusega ja kätega 

valmistatud asjad on kas meile toeks ja abiks või koormaks ja vaevaks. Ainult teadja suudab 

seda määratleda ja ohjeldada. 

 Mida toob uus aasta? Draakoni aasta, mis saab täieõiguslikud volitused 5.veebruaril 

2000, on  energilist loomust kandev. Soovitav on tõsta oma intellektuaalset ja kultuurset taset. 

Toimub tõmme sisemise vabanemise poole, loomingu ja avastamiste poole. Sel aastal on 

Draakon võimeline sütitama inimeste südameid oma veendumusliku jõu ja usuga uutesse 

ideaalidesse. Soovitav on vabaneda nii moraalsetest kui füüsilistest pahedest ja alustada uut 

elu. Draakon on edu, võimekuse, energia ja arukuse sümbol. Edu saavutamiseks on vaja 

õppida kontrollima oma mõtteid, tundeid ja plaane. Ühiskondlik ja poliitiline elu keeb, 

vaheldudes väga dünaamiliselt kõige erinevamates suundades. 

 ROTI aastal sündinutele on see väga hea aasta. PÜHVLI aastal sündinutele tuleb 

suhteliselt rahulik aasta. TIIGRI aastal sündinutel tuleb olla tähelepanelikum nõudmistes ja 

etteheidetes nii tööl, kodus kui ka puhkehetkedel. KASSI aastal sündinutel tuleb edu 

saavutamiseks näha rohkem vaeva ja teha tõsisemat tööd. Seejuures võib esineda meeleolude 

järske tõuse ja langusi. Aasta teisel poolel hakkab meeleolu laabuma. DRAAKONI aastal 

sündinutel läheb kõik hästi, tuleb keskenduda tööle, uutele loomingulistele plaanidele ja 

projektidele. MAO aastal sündinutel oleks vaja lõpetada varem alustatud ettevõtmised, 

projektid ja plaanid ning valmistuda aasta lõpu poole uueks loominguliseks tõusuks. 

HOBUSE aastal sündinud peavad lahendama lahendamata probleemid ja lõpule viima 

poolelijäänud loomingulised plaanid. Selleks on soovitav kasutada hobuse kannatlikkust. 

KITSE aastal sündinutel on eriti tähtis ilmutada sel aastal tervet mõistust. Suurele osale on see 

aasta dünaamiline ja vastuoluline. AHVI aastal sündinute jaoks on aasta üsna loominguline. 

Tuleb tegeleda teadmistega, tutvussidemetega, kuid hoiduda kahtlasevõitu plaanidest. Raha 

tuleb paigutada ainult hästi läbimõeldult. KUKE aastal sündinutele on elus oodata positiivseid 

muutusi. Aasta alguses tuleb keskenduda peamisele, siis laabub ka ülejäänud aasta. KOERA 

aastal sündinutel esineb probleeme. See aasta on neile proovikiviks, sest neilt nõutakse kogu 

vastupidavust ja enesevalitsust. SEA aastal sündinutele tuleb suhteliselt rahuliku 

edumeelsusega aasta. 

 Idas arvatakse, et DRAAKON võib allutada üheaegselt kolme stiihiat – maad, vett ja 

õhku ning seetõttu mõjutada inimsaatusi ja maailma kindlalt Suure elulaeva pööramist suurel 

eluookeanil on märgata alles järgmisel aastal. Osalegem siis edukalt! 
 

 

EESTILE  MÕELDES 

 

Oleme Eestile mõeldes tahtnud alati olla osake tema saatusest, rõõmudest ja muredest. 

Oleme ehk oma teadliku elu vältel ja alati püüdlustes vabaks saada loonud enestele 

ettekujutuse ideaalsest kodumaast, Eestist kui muinasjutulisest kuningriigist. Oleme ehk 

enestele seadnud suured lootused riigile, kus tahaksime elada vaid eetilistel ja esteetilistel 

kaalutlustel, et seda omakorda hästi hoituna järglastele pühendada. Võib-olla juhib aga hoopis 

me unistusi rinnus tugevalt pakitsev tunne teadmisest, et üks paigake siin ilmas on, kus varjul 

truudus, arm ja õnn. 

Järgmisel aastal saab uus Eesti 10 aastaseks. Tundub, et tegemist on poisikeseohtu 

vanusega. Õige aeg veel tembutamiseks. Õigem on vist arvata, et iseseisev Eesti saab 
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tegelikult 33 aastaseks. Antropoloogiliste teaduste seisukohalt on tegemist vanusega, millest 

algab niinimetatud põhikarja ehk täiskasvanute maailma jõudmine. Kui selleks eaks pole 

edaspidise elu jätkamiseks ja heaolu tagamiseks välja töötatud oma turva- ja hooldussüsteemi, 

siis võib tulevik muutuda ebakindlaks. Järjepidevusest lähtuvalt saaks aga Eesti hoopis 83 

aastaseks. Seega on Eestis eesti asja eest väljas kuni 10, 33 ja 83 aastase staažiga tegijaid, 

kusjuures neil kõigil on oma ettekujutus tuleviku riigist. 

Vanasõna ütleb, et ära kunagi igatse tagasi sinna, kus olid õnnelik. On see tõsi või 

mitte, leppima peab sellega, et elu kulgemist pole võimalik peatada, veel vähem tagasi 

pöörata. Seega oleks kõigil meil õigem pilk suunata sinna, kus olema peaks me maa ja õnn, 

see on tulevikku. Eestile mõeldes küsiksin endalt seda, miks ikkagi on vabariigi vapil kolme 

hundi asemel kolm lõvi, nii võimsat ja kuninglikku looma? Kas pole see mitte esivanemate 

šamaanlik ettekuulutus sarnaselt K. J. Petersoni üleskutsele selles, et miks ei peaks ühe 

väikese riigi rahvas ükskord saama suureks, saama maailmarahvaks ja tema inimesed 

maailmakodanikeks. Ma küsiksin Eestile mõeldes, kas poliitika on aus või räpane ja seda, kas 

oleks palju nõutud austusest poliitikute vastu K. Pätsi portree kandmist Eesti pühale rahale. 

Ma küsiksin ka veel seda, et kas Eesti raha, mis põhjustab üha suurenevaid pingeid 

eluunistuste ja reaalsuse vahel, mis kuhugi kaob ja teisendub, põhjustades vaesust ja vargust, 

pettust ja jõhkrust, on ikka püha? Siis oleksin sunnitud, nagu üks sadade tuhandete seast, 

vastama, jah on. On sellepärast, et me oleme siiani oma iseolemisele pühendudes 

rahanumbrist olulisemaks pidanud rahale trükitud isikute ajaloolist tähendust. Pole ju keegi 

väitnud, et 100-kroonine on räpane just sellepärast, et sellel on kujutatud L. Koidulat. 

Märkimisväärne on aga see, et kui enamus riigikodanikest teab, missuguse numbriväärtusega 

rahal on kujutatud Koidula ja Jakobson, siis vaid vaesemad teavad, et Eesti raha ühekroonisel 

on K. Raud ja naljatades ka seda, et tegemist on Eesti krooni reaalse "ekvivalendiga". 

Eestile mõeldes tuleb meile meelde aeg, kui esialgsed püüdlused ja saavutused 

luhtusid tasakaaluhäiretes ida poole. Intelligentsetena ja kohanemisvõimelistena ehitasime 

üles võimsa agraar- ja tööstusriigi, kuid olgem ausad, mitte just ilma välisabita. See kõik jäi 

Eestimaale. Pääsedes ühest äärmusest, liigub ajaloopendel nüüd hooga lääne poole, välistades 

võimaluse peatuda. Eestile mõeldes küsiksime enestelt, kas riskiksime peatada aega ja ajaloo 

käiku vaid selleks, et säilitada oma unistuste omanäolisust ja eestimaisust. Võib-olla on 

ajaloopendli sõnum selles, et elu võitluskunstis tuleb osata teha õigel ajal õigeid valikuid. 

Valikuid selles, kas Euroopas elades teostada eestlust või Eestis elades teostada eurooplust? 

Esiisade rajatud alussammastele tuginedes ja kolmekordse lõvikilbiga end kaitstes 

peame olema ükskord valmis saama ka maailmakodanikeks. Peame ka teadvustama seda, et 

midagi tahta tähendab ka midagi vastu anda. Oleme ju tahtnud oma jonni ja visadusega ära 

sinna, kuhu süda ihaldab, see on avatud maailma, seetõttu olemegi meie ja meie järglased 

määratud ka ükskord saama euroopakodanikeks. Oleme ju olnud suhteliselt lojaalsed Eestis 

elavate enam kui 120-st rahvusest kaaskodanike suhtes, oleme tunnustanud naaberriikide 

lojaalsust rahvuste segunemispoliitikas. Samas oleme ka püüdnud kaitsta kõike seda, mis 

meie rahvuse eripärasse kuulub. Eestluse säilitamine on paljus meie kätes. Rahvast, kellel on 

oma keel, kultuur, traditsioonid ja nende kandjad, ei suuda seni, kuni jätkub elu peamist 

tegevust – tööd, miski hävitada. Töö ilma ideeta on küll töö teiste kasuks, kuid siiski parem 

kui elu ilma ideeta ja tööta. Olgem ausad, ka Euroopas ei saa me hakkama välisabita. Oleme 

siiani suutnud oma väikese rahva kuulsusrikkas ajaloos ületada igasuguseid raskusi ja 

suudame seda teha ka täna, homme ja ülehomme, sest oleme olnud vaimus ja juurtes tugevad, 

sest saavad meist niikuinii ükskord ka maailmakodanikud. 

Mida toob algav Mao aasta Eestile ja inimestele? Eesti poliitikas ja sotsiaalses elus 

jätkub meelelahutuslik tegevus, kus olulisemateks on meelte mõistusest lahutamine ning 

intriigide, flirtide ja maiste, rahaliste probleemidega tegelemine. Rohkesti on oodata 

armuseiklusi, otseses ja ülekantud tähenduses igasuguste abielude purunemist ja eeltööd uute 

sõlmimiseks. Madu pole tootev loom ja seega Eesti majandusolukord ei parene. ROTI aastal 
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sündinud võivad küll olla Mao aasta mõjudest mõnevõrra häiritud, kuid üldiselt läheb neil 

hästi. PÜHVLI aastal sündinutele kui tõsistele töötegijatele tekitab mittetootev loom väikest 

stressi. TIIGRI aastal sündinud tunnevad sel aastal end roomajatena ja see häirib mõnevõrra 

nende plaane. KASSI aastal sündinud võivad loota paremaid aegu, sest keegi ei räägi veel sel 

aastal töötegemisest. DRAAKONI aastal sündinud on endiselt edukad, võib-olla teostavad 

end nüüd veidi rahulikumalt. MAO aastal sündinud, eriti targad, tunnevad end hästi ja nii 

maal kui vees on soovitav neil just nüüd plaanitu ellu viia. HOBUSE aastal sündinud on 

mõnevõrra ärritunud sellest, et keegi elu tõsiselt ei võta, kuid ka kosutus on lohutav. KITSE 

aastal sündinud tunnevad, et nende menu ettevõtmistes ja teiste inimeste silmis kasvab ning 

on seetõttu järjest parenevas meeleolus. AHVI aastal sündinud on Maoaasta ohtlikkusest 

hüpnotiseeritud ja tunnevad mõningast saamatust. KUKE aastal sündinud võivad nüüd särada 

ja kireda, tõestada oma terasust ja tõeliselt "kuldset" südant. KOERA aastal sündinute jaoks 

saabub vaherahude sõlmimise ja truu sõpruse taastamise aeg. SEA aastal sündinud on hirmul, 

stressis ja ohtudes olla Maoaasta poolt napsatud või isegi lemmikpalaks saadud. 

Tähed küll mõjutavad kuid ei kohusta. Olgem jätkuvalt toimuvate muutuste ajas 

muutuva iseloomuga aastal rõõmsad ja optimistlikud. 

 

 

MURRANGULINE  AASTA 

 

 Kas niisuguste asjaolude kokkulangevus Eestis nagu HOBUSE aasta künnisel ROTI 

aastal sündinud Mart Laari ametist tagasiastumine või TIIGRI aastal sündinud Edgar 

Savisaare populaarsuse tõus on juhuslik või seaduspärane nähtumus, jäägu igaühe enda 

otsustada. Kindel on aga see, et taevakehad mõjutavad meie elu, tervist ja tuju, kuid ei pruugi 

kohustada. 

 Mille poolest on Eesti jaoks saabunud aasta murranguline või isegi saatuslik? 

Võistuvõitlustest ja pidustustest väsinud Eesti on nii vaimses kui maises kriisis. Sellest 

väljatulemiseks  kulub küll aastaid, kuid tänaseks ennekõike hinnang varjatud võimalustele. 

Eesti rahva sünnipärane energia on pidevalt suurenenud, kuid samas on märkimisväärselt 

vähenenud kosmosest ja loodusest saadav energia. Sellega kaasneb inimeste järjest suurenev 

võõrdumine loodusest. Nõukogude Liidu aegses Eestis oli loodusenergiate osatähtsus viis 

korda suurem ja rahva tervis kaks korda parem kui praeguses Eestis. Tänases ja tuleviku 

Eestis seob eesti rahva saatuse eelkõige tema tervis. Kahjuks pole eeldused selle normaalseks 

tagamiseks kõige soodsamad ning seetõttu poole ka loodusest võõranduva rahva tervise 

korrashoidmine praktiliselt tõhus. Möödunud aastate vältel on registreeritud kokku sadu 

tuhandeid psüühiliste häiretega haigeid, tuhandeid narkomaane, aidsihaigeid ja enesetappe. 

Kaotajate peamiseks tunnuseks on vaimse ja kehalise mina lõhestuvus ning kaotuste 

peamiseks põhjuseks ühiskonna selline kosmiline programmeeritus ehk saatus. Alates sellest 

aastast tuleb eesti rahval tagasi pöörduda tervislike eluviiside juurde. Endistviisi jätkamine on 

võrdväärne eneseväärikuse  uputamisega eneserahuldamisse või - rahuldamatusesse. 

Armastuses jääb Eesti rahvas endiselt truuks vaid lugupidamisele, mis tõestab, et armastuse 

tekitamiseks kõigi ja kõige vastu puudub selle eeldus - nimelt Eesti rahva tarkuse küllaldane 

tase. Loodusest võõrdununa hakkab taandarenema ka rahva intuitsioon, sensitiivne taju 

ümbritseva ja toimuva suhtes. Samas soosib see väikerahva suuri pingutusi selleks, et õpitud 

tarkustega oma saatust juhtida. Võib kindel olla, et üldkokkuvõttes on praegune Eesti poole 

targem kui endine, kuid mitte veel nii tark kui K.Pätsi aegne. Selleni jõudmiseks on veel ette 

nähtud samapalju ja rohkemgi vaeva ning õppimist. Meeldiv on nõustuda selles, et Eesti on 

olnud kõikidel aegadel edukas. Seda olenemata sellest, kas edu kindlustajateks olid edukad ja 

vaprad või kogu rahvas. Seda kinnitavad ka maailmatasemel tähelepanuväärsed saavutused  

Eesti karjääris. See on K.Pätsi aegse Eestiga võrreldes poolteist korda ja endisaegse Eestiga 

võrreldes kaks korda paremal tasemel. Kui K.Pätsi aegne Eesti oli ülemuslik keskastme 



9 

 

tasemel, Nõukogude Eesti aga alluv, siis uus Eesti on olemuslikult tippülemuslik. Võib olla  

on seda võimalik rakendada Euroopa Liidu tingimustes, siis kui meie saame ükskord 

eesistujaks riigiks ja kui meie ühiskonda seguneb veel suur hulk teiste rahvuste pioneere, 

kellele saaksime anda ja usaldada alluva rolli. Majanduslik olukord ehk rahva sotsiaalne 

heaolu ei ole paranenud, vaid pigem ümber jaotunud. Neis küsimustes on tulevase Eesti 

olukord neli korda halvem kui K.Pätsi aegses ja viis korda halvem kui endisaegses Eestis. 

Tühjus toob tüli majja ja raske meeleolu. Sellisest saatusest pääsemiseks on parem kelligiga 

liituda ja nii nagu suur osa Eestimaa paremaid naisi on kositud rikaste välisriiklaste poolt, nii 

on ka Eestil märkimisväärseid omadusi kositud saada Euroopa Liidu poolt. Selline 

ettemääratus on uue Eesti jaoks vägagi selgelt ja kindlalt suureks võimaluseks alustada 

üleminekuperioodi ja ümberkorraldusi võitluseks oma eksistentsi eest. 

Taassündinud Eesti on jõudmas murranguajajärku, kus koos teise aastakümne 

algusega kasvatakse paratamatult välja põlvpükstest ja avalikult ninanokkimisest. 

Kaheteistkümneaastane Eesti alustab 2003-st aastast uue hooga ja saavutab, kas või vaesuses 

ja hädas, märkimisväärseid tulemusi püsi- ja sihikindluses. 

 Missuguse sõnumiga alustab 12 veebruaril ametlikku valitsemist musta HOBUSE 

aasta? Eestile toob see kaasa pöördejärgu, vaimse pankroti ja väsimuse. Sellest pääsemiseks 

tuleb rohkem puhata, piirduda vähimaga ja leppida  olukorraga. Sedamoodi on soovitav 

käituda ja suhelda kuni maikuuni. Lumi hakkab küll sulama märtsis, kuid mis selle alt välja 

tuleb, saab selgeks alles mais. Kui möödunud aasta lõpust ja selle aasta alguses häirib teid 

igasugune lagunemine, siis lükake nende asjade ja olukordade parandamine selle aasta 

suveperioodi. Mida tõi ja toob HOBUSE aasta meile kõigile?   

ROTI aastal sündinud on teadlikud, et hobused rotte kardavad, kuid nad ei tahaks ise 

välja näidata seda, et tegelikult kardavad rotid ka hobuseid. See teeb neid närviliseks ja aasta 

tuleb üldiselt kurnav. PÜHVLI aastal sündinutele ei meeldiks konkurendid nende tööpõllul ja 

arvavad, et nii hoogne ja kiire töötamine paneb nende kannatlikkususe proovile. Üldiselt 

pooldavad nad toimuvat ja nende jaoks on see aasta soodne. Sügisest aga hakkab kõik 

muutuma halvemuse poole. TIIGRI aastal sündinud on omas sõiduvees. Nad saavad 

võimutseda, juhtida ja oma saatuse peremeheks olla. Nende jaoks on aasta edukas. 

 KASSI aastal sündinutel on Hobuse aasta raske. Kui neile miskit meeldib, siis see, et 

saaks igasuguste segaduste varjus rohkem puhata ja ennast isiksusena tunda. DRAAKONI 

aastal sündinud saavad jälle  hoogsamalt tegutseda, väljendada oma kindlameelsust, isiksust, 

avatust, suuremeelsust ja visadust. Olgu Arnolt Rüütel kui Draakoni aastal sündinud teile 

eeskujuks. Samas teadke aga, et selle aasta sügisest saabub Draakoni aastal sündinutele 

raskem murranguaeg. MAO aasta esindajad võiksid jätkata alustatut arvestades seda, et 

romantilisus, arukus, intellektuaalsus, intuitiivsus ei ole Hobuse aastale omased 

iseloomujooned. Ka puuduvad paindlikkus ja muutlikkus. Üldiselt on aasta edumeelne. 

 HOBUSE aastal sündinutele, reeglitest tuleneva erandi tõttu, toob see aasta ärrituvust 

ja rahulolematust. Töö pole narrimiseks ja kui tööd ei ole, pole ka mida narrimise eest kaitsta. 

KITSE aastal sündinud jätkavad edumeelselt oma elegantset ja kindlat eluviisi, kuid neid 

ärritab, vaatamata edule, see tohutu liikuvus, mis toimus möödunud aasta lõpul. Ärrituvuse ja 

tujukuse vältimiseks peab ta endale aru andma, et kits pole hobune ning enda taasleidmiseks 

tuleb aeg maha võtta. AHVI aastal sündinud rõõmustavad Mao aasta mõju alt pääsemise üle, 

sest see tõi neile palju pinget ja raskusi. Neile meeldib initsiatiivne ja hoogne ettevõtlikkus. 

Nad tunnevad end, võrreldes möödunud aastaga, tunduvalt paremini. KUKE aastal sündinud 

on enda üle uhked. Töökus ja selle igapäevane kuulutamine on end igati õigustanud. Mida 

kiretud, see täitetud. Tee nii ka edaspidi ja selline käsitlus on kõigile meeltmööda. Küllaltki 

edukas aasta. KOERA aastal sündinud naudivad romantilisust, seltskondlikkust ja ustavust. 

Nende jaoks on see harvaesinev hea lõpuks saabunud. Kuid kas ka kauaks? Sügisest muutub 

elu taas pessimistlikumaks. SEA aastal sündinud on rahul Mao aasta lõppemisega ja 
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pühenduvad semulikele suhetele. Nende arvates tuleb rahamured lahendada hobuse 

töökusega. Neile on see aasta iseloomulikult koduloomahõnguline. 

 Armas lugeja, kohtume Tähtvere Valla kuukirja vahendusel juba neljandat korda. 

Pöördudes tagasi varemkirjutatu läbilugemisele, võin rahuliku südamega arvata, et ka uus 

prognoos ajastu Eesti kohta on sama paikapidav kui eelmised. Kui võtta inimeselt või 

ühiskonnalt mälu, siis muutub  kõik mõttetuks. Ära siis unusta mälu värskendamast. Soovin 

kõigile head vastupidavust ja kannatlikkust pöördejärkses Eestis. 

 

 

PRESIDENTLIK  AASTA 

 

Uus aasta on alanud äraootava ja vaikiva nõusolekuga kõigeks, peale surma. Väsitav 

eelmine aasta on jätnud oma murrangulise iseloomuga veel jahtumata jälje ellujäänute 

alateadvusse. Meeldejäävalt kuum ja päikeseaktiivne suvi Eestis oli kui erand veeuputuses 

vaevlevas Euroopas, mis pigem juhtis me kõigi tähelepanu nelja loodusstiihia – tuli, õhk, vesi, 

maa harmoonituse kahjustavale ja hukutavale mõjule. Ka pakaselisem ja lumerohkem talv on 

olnud kui stressitekitav meeldetuletus ürgesivanemate olelusvõitlusest. Samas on olnud see ka 

vaatamis- ja imetlusväärselt kaunis, neitslikku pulmarüüd meenutav, hinge puhastav ja 

ülendav Jumalik looduspilt. Ehk sisendab see meisse veel usku ja suutlikkust millegisse 

rohkemassegi. 

Oma olemuselt võiks 2003-t aastat nimetada presidentlikuks esiteks just selle pärast, et 

Eestil on saabunud aastal põhjust tähistada kaht märkimisväärset ajaloolist tähtsündmust. 85 

aastat järjepidevat Eestit ja 65 aastat järjepidevat presidentlikku Eestit. Nimelt loodi 1938 

aastal Eestis jõustunud põhiseadusega presidendi ametikoht, mille vääriliseks ja täitjaks sai 

K.Päts. 

Teiseks on uus aasta presidentlik just selle pärast, et tänasel Eesti presidendil on ees 

raske ja ajalooliselt otsustav aasta kõikides püstitatud eesmärkides Rahvusliku kokkuleppe 

saavutamiseks. Eks põhjusta ka Riigikogu uue koosseisu valimised ja uue valitsuse 

moodustamine omajagu elegantseid intriige ja segadust, Eesti majanduskasv pidurdub ja 

sügisese rahvahääletuseni võib mõndagi muutuda. Kuid kindel on siiski see, et Eesti rahvas 

valib eurooplaseks olemise ja seoses nii tähtsa sammuga oleks siinjuures vajalik lühidalt 

peatuda Euroopa Majandusühenduse (EMÜ) saatuslikul käekäigul ja sellel, kuidas me 

edaspidi areneksime ja muutuksime. EMÜ asustati 25.03.1957 aastal Roomas Lääne-Euroopa 

tööstuslikult arenenumate kapitalistlike riikide valitsuste poolt sõlmitud kokkuleppega. 

Euroopa Liidu liikmena pärssub Eesti energilisus 2,5 korda, suhtlemisenergia väheneb 2 

korda, samas aga paraneb Eestis looduslembelisus ja selle osatähtsus kuni 5 korda. 

Loodusenergiakesksest elu- ja mõttelaadist taastub ja pareneb mõnevõrra rahva tervis. Vähem 

rabelev ja tervist taastav Eesti võib taasavastada oma võime armastada ja armastatud olla ning 

seda kuni 2 korda paremini. Määratletud ja leplikus meeleolus taastub eestimaalaste kui 

loodusrahva intuitsioon kuni 3 korda, samas taandareneb mõnevõrra sünnipärane intellekt. 

Euroopa Liitu kuulumine parendab küll mõnevõrra Eesti edukust, kuid vähendab karjääri 

tegemise võimalusi kuni 1,5 korda. Kokkuvõttes pareneb ajapikku Eesti rahva sotsiaalne 

heaolu kuni 5 korda. Muutuste sissejuhatavaks toimumiskestuseks on 5 aastat. Selle aja 

möödudes saab Euroopa Liit 50-ne aastaseks ja asub oma arengu teel muutustesse, mille 

tulemusena järgneva 10 aasta jooksul taandub organisatsiooni tegevus oma olemuselt 

konservatiivsemasse püsimajäämisse. Eesti selles ajakäsitluses ei kaota, vaid pigem võidab. 

Eesti üldine arenemine Euroopa Liidu koosseisus toimub tõusujoones. See aga tähendab seda, 

et  Eesti võib Euroopa Liidu praeguste liikmesriikide keskmisele arengutasemele, mis on 

tänase seisuga 2,5 korda kõrgem, rahutingimustes järele jõuda 12 aasta möödudes. 

Kolmandaks on saabunud aasta presidentlik just selle pärast, et maailm on ümber-

jaotumiste protsessis muutumas veelgi ühtsemaks eluruumiks, kus arenenumad ja edukamad 
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riigid on sattunud (r)evolutsioonilisse vastuollu vähemarenenud ja vähemedukate riikidega. 

Vastuolud on paratamatud ja vajalikud, kuid ka väljakutse valikuvabadusele. Aasta 2003 

nõuab selliste suurriikide nagu Ameerika, Venemaa ja võimsa Iraagi presidentidelt täit 

teadmist ja vastutust maailmas toimuva suhtes. Nende isiklikud arvamused ja seisukohad on 

sellel aastal ärevust põhjustavalt erinevad ja seda rohkem subjektiivsetel põhjustel. Seoses 

sellega peaksid 2003-l aastal maailma kõikide riikide eesistujad ja presidendid, musta lamba 

rolli sattumise vältimiseks, üles näitama väärikust ja vaimsust. 

Nagu möödunud aastal oli etterutates lubatud, alustab kaheteistkümneaastane Eesti 

2003-st aastast uue hooga ja saavutab kasvõi vaesuses ja hädas märkimisväärseid tulemusi 

oma püsi- ja sihikindluses. Missuguse sõnumiga alustab 01.veebruaril ametlikku valitsemist 

musta KITSE (LAMBA) aasta? Eestile toob see kaasa olukorraga leppimise, enese kogumise 

ja paratamatuse äraootamises saabuvates üritustes osalemise. Kits on taimetoiduline, 

looduslembeline, heades tingimustes rahumeelne, eritoodangult ja väljanägemiselt mõnevõrra 

eksklusiivne loom. Mida tõi ja toob KITSE aasta meile kõigile? 

ROTI aastal sündinud saavad lõpuks vabaneda Hobuse aasta kurnavusest ja nautida 

ilusaid asju, mille saamiseks ei pea üldsegi jõhkraid tarimismeetmeid kasutama. PÜHVLI 

aastal sündinutele hakkas uus aasta juba närvidele käima. Kujunev tööstiil on pigem 

filosofeerimine. Ta peab leppima sellega, et tugevale tööle teeb au korralik tulemus ja selle 

nautimine. Oleks halb kui keegi teda kitsega segi ajaks või mis veel hullem, tema küntud 

põllult saaki näksimas käiks. TIIGRI aastal sündinute jaoks jääb eelmise aasta sõiduvesi 

madalaks ja edulaeva kiil kipub põhja kriipima. Nende jaoks on sellel aastal varem kogutud 

populaarsust vähendav mõju ja olelusvõitluses võib mõnigi hammas viga või murtud saada. 

KASSI aastal sündinutele Kitse aasta sobib ja väljateenitud piima võib ta kätte saada ka ainult 

nurrumisega. DRAAKONI aastal sündinud saavad oma süüdimatusele tagasilöögi. See võib 

halvasti mõjuda nii populaarsusele, majandusele kui ka tervisele. Saabunud aasta tuleb üsna 

pingeline. MAO aasta esindajad võiksid julgelt jätkata alustatut, arvestades seda, et romanti-

lisus, arukus, intellektuaalsus, intuitiivsus on Kitse aastale omased iseloomujooned. Aasta on 

edumeelsem. HOBUSE aastal sündinutel sai perutav ja töine erandaasta läbi. Nad on nõus 

Kitseaasta seltsis meelsasti aega veetma ja isegi viimase mökitamistujud üsna rahulikult ära 

taluma. KITSE aastal sündinud, kes pole Hobuse aasta rügamistest end päris ära kurnanud, 

saavad kiiresti kosuda, meelerahu koguda ja nektarist rikastatud loomingulist tegevust 

viljeleda. Rohkem väsinutele sobiv aeg ka rohkem puhata. Aasta tuleb edumeelne ja meeldiv. 

AHVI aastal sündinud naudivad saavutatut ja tajuvad uhkusega selle väärtust. Kits ja 

Kitseaasta on neile kui põnev motoroller oma eesmärkideni kiiremini jõudmiseks. Aasta tuleb 

meeldiv. KUKE aastal sündinud on endiselt säravad ja töörütmis. Uuel aastal on aga soovitav 

vaimsemalt kireda, sest rõhuasetus tuleb nüüd teha karjatamisele, mitte kündmisele. Aasta 

tuleb pingelisem kui eelmine. KOERA aastal sündinute jaoks on sellel aastal murettekitavaks 

probleemiks õigluse otsimine. Nad on oma truuduse meeleolus valmis karjatama kõiki 

lojuseid, eriti aga kitsi, pühvleid ja draakoneid. Kahjuks võib see ohtlikult ebaõnnestuda. SEA 

aastal sündinud on rahul Kitse aasta saabumisega ja kui rahamuresid ei õnnestunud lahendada 

Hobuse aasta töökusega, siis õnnestub see sellel aastal Kitse aasta arukusega. Aasta tuleb 

edumeelne. 

Et saabunud ja jätkuv aasta on presidentliku tähtsusega, siis tundkem uhkust ja olgem 

oma otsustes, tegudes ja vastutuses ka presidendiväärilised. 

Head presidentlikku aastat! 

 

 


