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Ealisi iseärasusi arvestades olen oma bioloogilise kella sättimise käigus 

avastanud täiesti uusi kvaliteete. Hea kaasmõtiskleja on vast need väärtused 

juba avastanud või alles jõudmas selliste rõõmudeni, s.o. rõõm teadmisest, et 

elust ilusam saab olla vaid igavene elu. Sellise lihtsa tõe realiseerimise käigus 

ilmnevad muidugi ka mõned kurvad toonid.  

 

Esimest korda loobusin neil päevil ilma nähtava põhjuseta Itaalia 

reisist, kus minu armas emand Marika praegu töövisiidil viibib. Tunnen, et 

selline loobumine nagu karastab mind Igavese linna ja kogu Itaalia vastu. Olen 

uhke oma õpetatud venna, Haljand Udami üle, kes end just Rooma linnas 

laskis taevasse kutsuda. Lugeja mäletab, et olen juba 24 korda Itaalias 

viibinud ja usun, et minu Taevane Isa soovib, et ma seda veel palju kordi 

teeksin.  

 

Kolm päeva Brüsselis, kuhu mind esimest korda kutsuti, ei lohuta mind 

üldse mitte. Brüssel arvab ennast Washingtoni kõrval IV + Roomaks. Aga 

tundub ...  

 

2. 

 



Järgmine põhjus, miks ma olen meie suhtlusest kõrvale jäänud, head 

kaasamõtlejad, on asjaolu, et minu seniste mõtiskluste kirjastaja Saksamaal 

on karmistanud lepingu tingimusi. Käesolev mõtisklus on siiski n.ö. eralõbu 

kaasmaalastele mõeldes ja ei ole müügiks mõeldud. Osav kirjastaja on 

otsustanud mind legendistada, et selliselt ajalukku kirjutada – haa!  

 

Tunnen, et olen jõudnud formaati, kus ajalist aega kasutatakse vähem 

kui ca 10%. Selles sinases aegruumis siin olen oma kasvamises meie Issanda 

alandliku õpilasena pisut ka Hiina ülimaid õpetusi jälgida jõudnud – eeskätt 

võrdleva usuteaduse kontekstis muidugi. Üks tubli Hiina-Eesti sõbralik 

investor, kes on ka Rahvusvahelise Hiina Sõprade Assotsiatsiooni president 

Hong-Kongis on leidnud meie Suguvõsaföderatsioonile lisaks Konfutsiuse 

instituudile Tallinnas registreerida ka Eesti-Hiina Sõprusselts Tallinnas.  

 

3. 

 

Vahepeal olen ka tublide Maarjamaa poegade kutsel omandanud au olla 

ühe veel suveräänse, paavstlikku pühitsust ootava ordu au-suurmeister. Tegu 

on pärast 800 aastat vabadusvõitlust esimese Püha Maarjamaa põlisasukate 

vennaskonnaga. Targu on enne paavstlikku pühitsust madalat profiili hoitud. 

Palvetagem nende tublide vendade eest, et nende entusiasm ka paavstliku 

kinnituse leiaks. Lõpuks on ka kolmas katsumus, kuhu Meie Isa on mind 

proovile andnud. Minust on saanud eugeenikute katsejänes USA ja Venemaa 

geeniteadlaste küüsis.  



 

Arusaadavatel põhjustel, pärast II Maailmasõda enam eugeenikast 

avalikult palju ei räägitud. Õnneks siiski natsi ideoloogia pesuveega süütut 

lapsukest päriselt välja ei visatud. Vajalikud genealoogi alased uuringud 

jätkusid rohkem, kui pool sajandit ja alles DNA ajastu võimalused on loonud 

vääramatu baasi, kustkohast uuringute tulemustega taas avalikkuse ette 

astuda võidi. Kahjuks katsejänestega uuringutulemusi ei jagata. Minu 

mõtisklused EUREKA EUGENIKA saavad kanda ainult populaarteaduslikku 

väärtust. 

 

4. 

 

Selline võiks olla kokkuvõtlik ülevaade minu tegemistest perioodil, kui 

ma Teiega oma mõtteid ei jaganud. Usun, et mõistate ja andestate nii, et 

võiksime taas mõtisklema asuda.  

 

Tere tulemast mõtisklustesse! 

 

Püha Tooli alamana rivistun oma mõtetes eeskätt meie Jumala Asemiku 

taevase tarkuse kutsel igavikuliste väärtuste embusesse. Meie Paavst 

Franciscus I sai Pühas Vaimus kõrgeima Konklaavi poolt valitud Pühale 

Toolile Taevases nägemuses kehtiva liberaal-demokraatliku diktatuuri 

ennasthävitava lõpu eel, et anda veelkord aega tagasi tulla Pühade Õpetuste 

kaitse alla. Kurjad keeled on Püha Paavsti teokraatliku sotsialismi taevase 



õpetuse sõna ja teoga maa peale kandmise eest nimetanud Vatikani Leniniks 

ja kogu Vatikani Smolnõiks kutsunud. Tellisin hinnangu meie planeedi 

inimarengu osas enim tuntud ausa ja avaliku sotsialisti käest siinmail. 

Õigusteadlasest sotsialisti uuringutulemust näete siin – 

http://www.terramariana.ee/web/?%DChiskond:Teokraatliku_sotsialismi_kon

tseptsioon . Ei ole antud kohut mõista, aga tean et lisaks kloostrikommuunide 

kommunismile on katoliiklikes kogukondades levinud solidarismi ideoloogia, 

kus eraomand on küll puutumatu, aga kehtib reguleeritud solidaarsusnõue, 

nagu see kehtis juba Antiik-Rooma kodanikele ja on säilinud nii judaismis, kui 

islamis. Statistika ütleb, et Iisraeli 250 kibutsi majandusnäitajad on kõrgemad 

Iisraeli riigi keskmisest. 

 

5. 

 

Olen ennast lõbustanud mõttega, et kui tuhandetele 

mittetulundusühingutele, kes end ordudeks nimetanud on, viidata, et 

pärisordudes tuleb ka vaesuse vanne anda, st. tuleb loobuda eraomandist, et 

rõõmu tunda ühisomandist jne.  

 

Tutvusin lähemalt meie Maarjamaal mõne aasta eest taastatud 

Maarjamaa Gildiga (Mariengild anno 1407) vt. www.TerraMariana.ee 

rubriigis Religioon. Väga meeldiv seltskond Püha Tooli alamaid siinmail. 

Maarjamaalased on läbi aegade olnud sõltumata seisusest tublid 

ehitusmeistrid, käsitöölised jne. Kas pole väga loomulik positsioonivalik 



tänastele tegijatele? Ilma igasuguse blufita õigusjärgsuse taastamine endiste 

ja tulevaste meistrite auks ja rõõmuks Loojale ja tema rahvale. Minule, kui 

muulasele siinmail on vägagi arusaamatu, miks pärismaalaste, kelle 

geenimälu selja alaosa peaks veel orjavitsu mäletama, püüavad tungivalt 

rüütlimänge mängida, st. asuda okupantidest orapidajate poolele. Öeldakse, et 

ükski ori ei armasta teist orja ja tahetakse ikka peremehe pükse kanda. 

Loodan, et ma eksin, et pärast 800 aastat vabadusvõitlust on kõigiti 

põhjendatud kanda pükse nagu peremehel on. Igatahes on Maarjamaa Gildi 

vennad väga loomulik valiku teinud, et olla rohkem, kui näida.  

 

6. 

 

Levinud on teadmine, et siniverelised naudivad endi väljasuremist. 

Täpsem oleks öelda, et sellise teadmisega on varustatud kogu esimene seisus 

ja mitte ainult. Teadmisega ajalisest elust igavikus on teoreetiliselt teadlik 

kogu jumalarahvas, aga praktikas siiski ainult valitud, st. Kõik on kutsutud, 

aga kõik pole valitud. Jälle kord: Issanda teed on äraseletamatud, aga Tema 

arm on äralõpmata.  

 

Need, kes teavad, et nad on alati olnud, on nüüd ja tulevad jälle, teavad 

ka praktikas, et elust kõrgem on alati igavene elu. Vabadus elada ajatus ajas 

eeldab privileege ka ajalistes tegemistes. Kui aga aeg ei ole parasjagu selline, 

siis on aeg ehk lihtsalt aega veeta kuni taevast juhtimist jälle vaja võib minna. 

Näiline väljasuremine tähendab, et aega ajaliste asjade peale raisatakse 



vähem ja nauditakse rohkem aega igavikus. Igavikuhierarhias on kindlad 

reeglid, et mitte langeda, kehtib nõue loobuda tõotatud valikuvabadusest. 

Teadmine valikuvabadusest loobumine on üldine privileeg igavikurahvale.  

 

7. 

 

Tasemetöö, mille põhjal meie kvalifitseerume omas egregoris 

igavikuhierarhiasse, põhineb minu tasemel teadjate teadmisel, et ei ole olemas 

seda, mida meie ei usu, on ainult see, mida meie usume ja see ongi see, mis on. 

Minu taseme ülim privileeg on olla meie taevase Isa õpilane. 

 

Teie vend, Issanda alandlik õpilane Ioan oma emand Marika Katarina’ga 


