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INTRO
Uskuge või mitte, etenduses kasutatav sõnaline osa on tõene, st. ei ole
pärit meie fantaasiast, vaid raamatutest, dokumentaalfilmidest, teadlastelt,
wikipeediast... Ja arvatavasti kõige jaburam stseen pärineb meie isiklikust
kogemusest.
Seega meie soovitus: Jälgige väga tähelepanelikult teksti!
Head vaatamist!

2012 ???
Ema Shiptoni ennustused
Ema Shipton, neiupõlvenimega Ursula Somerset (1488-1561), oli Norfolkist
Inglismaalt pärit prohvetlike võimete poolest tuntud naine. Järgnevad värsid
leiti hästisäilinuna mõned aastad tagasi ühest Austraalia arhiivist.
Men walk beneath and over streams
Fulfilled shall be their wondrous dreams.
For in those wondrous far off days
The women shall adopt a craze
To dress like men, and trousers wear
And to cut off their locks of hair
They’ll ride astride with brazen brow
As witches do on broomstick now.
And roaring monsters with man atop
Does seem to eat the verdant crop
And men shall fly as birds do now
And give away the horse and plough.
There’ll be a sign for all to see
Be sure that it will certain be.
Then love shall die and marriage cease
And nations wane as babes decrease
And wives shall fondle cats and dogs
And men live much the same as hogs.
When pictures seem alive with movements free
When boats like fishes swim beneath the sea,
When men like birds shall scour the sky
Then half the world, deep drenched in blood shall die.
For those who live the century through
In fear and trembling this shall do.
The tides will rise beyond their ken
To bite away the shores and then
The mountains will begin to roar
And earthquakes split the plain to shore.
And flooding waters, rushing in
Will flood the lands with such a din
That mankind cowers in muddy fen
And snarls about his fellow men.
He bares his teeth and fights and kills
And secrets food in secret hills
And ugly in his fear, he lies
To kill marauders, thieves and spies.

Man flees in terror from the floods
And kills, and rapes and lies in blood
And spilling blood by mankind’s hands
Will stain and bitter many lands
And when the dragon’s tail is gone,
Man forgets, and smiles, and carries on
To apply himself - too late, too late
For mankind has earned deserved fate.
His masked smile - his false grandeur,
Will serve the Gods their anger stir.
And they will send the Dragon back
To light the sky - his tail will crack
Upon the earth and rend the earth
And man shall flee, King, Lord, and serf.
But slowly they are routed out
To seek diminishing water spout
And men will die of thirst before
The oceans rise to mount the shore.
And lands will crack and rend anew
You think it strange. It will come true.
And in some far off distant land
Some men - oh such a tiny band
Will have to leave their solid mount
And span the earth, those few to count,
Who survives this (unreadable) and then
Begin the human race again.
But not on land already there
But on ocean beds, stark, dry and bare
Not every soul on Earth will die
As the Dragons tail goes sweeping by.
Not every land on earth will sink
But these will wallow in stench and stink
Of rotting bodies of beast and man
Of vegetation crisped on land.
But the land that rises from the sea
Will be dry and clean and soft and free
Of mankind’s dirt and therefore be
The source of man’s new dynasty.
And those that live will ever fear
The dragons tail for many years

But time erases memory
You think it strange. But it will be.
And before the race is built anew
A silver serpent comes to view
And spew out men of like unknown
To mingle with the earth now grown
Cold from its heat and these men can
Enlighten the minds of future man.
To intermingle and show them how
To live and love and thus endow
The children with the second sight.
A natural thing so that they might
Grow graceful, humble and when they do
The Golden Age will start anew.
The dragons tail is but a sign
For mankind’s fall and man’s decline.
And before this prophecy is done
I shall be burned at the stake, at one
My body singed and my soul set free
You think I utter blasphemy
You’re wrong. These things have come to me
This prophecy will come to be.

Universaalsed arusaamatused
Inimesed käivad tööl. Paljudele ei meeldi, aga tööl peab käima, sest raha
peab teenima.
Käid tööl, sest on vaja teenida, et ennast üleval pidada - seega käid niiöelda
enda jaoks. Sulle ei meeldi su töö, ikka käid edasi, sest raha on vaja ju, ...oot
kelle jaoks sa seal töötad?
Kellele sa raha tegelikult teenid? Sulle ei meeldi sinu rutiin, sul on igav, sa
teenid raha kellelegi kõrgemale. Sellel “kõrgemal” on põnev töö, tema lõi selle
firma, see on tema kirg. Aga sina seal all, tupsukesekene, mis sul seal asja
on? Miks ei tee sa midagi, mis sulle meeldib?
“Päh, kui kõik hakkaks käituma nii nagu neil on tunne, ei toimiks enam mitte
miski... kõik laguneks laiali,” ütlete. Selline arvamus teil endast ongi, ah???
Või teie olete head, aga need teised tulevad muidu kallale, kui te ennast ei
kaitse!?
Võitlus ellujäämise nimel, my ass.
Have a little faith
have a little love
as all above
lies sometimes underneath
Päikese aktiivsuse tõus, globaalne finantskriis, maavärinate rohkus,
vulkaanide aktiviseerumine, üldine ärkamine, kodanike rahutused üle maa,
tuumakatastroofid jne - ei pea just teab mis nupukas pliiats olema, et aru
saada: See kõik päädib mingit sorti kliimaksiga, mis muudab meie senist elu
planeedil Maa.
Ei, ma ei ole mures. See, et inimene on oma olemuselt palju võimsam,
kui pealt paistab, on ammu teada. Sinu mõte mõjutab teisi - me teame ka
seda, aga et sinul ja ainult sinul on võim omaenda keha üle, on asi, mis on
enamusel kuhugi galaktika sügavustesse haihtunud.
Mida sa suhu topid, inimene, mida sa välja ajad - kelle drooge, kelle sõnu?
Kelle peaga sa mõtled?
See aeg, kui sai teiste tsitaatide peal liugu lasta, on läbi. See aeg, kui võis
töötada kellegi teise heaks kui iseenda, on ka läbi. Mõtle ise. Jutt ei ole
mingist überindividualismi ajastust, ole nüüd. Individualism tuli mängu, kuna
oli vaja, et sa ei jagaks oma piimapudelit teisega, vaid OSTAKS endale oma
ja kõik saaksid töötada rohkem ja raha rohkem... sama lehma käest!
Sina oled isemõtlev iseolev tervik, mis on seotud teistega - sinu energiast
sõltub, kui palju sa armastust vastu saad ja sellest ma räägingi: armastusest,
mitte tuumaenergiast.
Ja kui teil tekib tahtmine minna tänavale, röökida kõva häälega, loosungeid
vibutades poodidest iPode kuhjaga välja tassida, siis soovitan ennast
korralikult välja magada. Revolutsioon on taandareng, palun mitte lolli
mängida. Ega maailm ole mõni suur tehas, mida puhtalt streigiga muudad.
See on sama jabur kui see, et sul näiteks pea valutab ja sa lähed tänavale,
paned paar autot põlema ja saad terveks vä??? Kelle küljes su pea on
täpselt??? Kelle valu???

Just täpselt nagu väike vähirakk hakkab kiirelt vohama ja lõpuks halvab kogu
keha, on oluline sinu roll suures tervikus. Sina oled see väike rakk.
Pole vaja midagi karta, ole ise, ole terve. Kust tuleb sõna “tervis”!!?? “Ma
ei ole terve,” st minu keha ei ole harmoonias. Mõistus ei kuula keha või
vastupidi.
Teadvus, harmoonia... hippieshite
Mingist hetkest alates tuleb ette punkt, kus meie teadvuse lahtiseletamisel
tundub iga narratiiv naeruväärne. Kaasaarvatud kõik nn teaduslikud,
filosoofilised ja psühhoanalüütilised diskursused. Isegi kui-rumalad-kõikdiskursused-on diskursus. Reaalsust kattev sümboolne loor rebestab ennast
nagu rõhutud tiibeti munk, kes ennast ise põlema paneb.
Greg Braden
Teadvus, teadvus... Paljude jaoks lihtsalt üks sõna.
Mida see üldse täpselt tähendab? Teadvusel olema?
Kuidas elada teadlikku elu?
Mõtlen: elada eesmärgiga, tähele panna igat sekundit igas päevas ja nii terve
elu.
See on kohutavalt raske, vähemalt alguses. Eriti kuna elame maailmas,
kus suunanäitajateks on meedia, televisioon ja see, mida teised inimesed
mõtlevad ja kuidas me peaks elama ja mida mõtlema ja kus sulle öeldakse,
mida sa vajad ja kuidas seda saavutada.
Aga kui mõelda, et see elu siin praegu on ainuke elu, mis sul on, siis kas ei
tundu mõtekam elada seda eesmärgiga?
Kas poleks mitte kuidagi tobe seda autopiloodil lihtsalt mööda lasta?
Mis tundega sa vaatad 20 aasta pärast peeglisse? Kas sulle meeldib see,
mida siis näed?
Teha asju, mille pärast sina ja ka sinu lapsed saavad uhked olema?
Ja kui sellist suhtumist ka teistele õpetada, ehk siis on tiinitiny võimalus, et
lõpuks on kõik hea.
Aga seda varianti kahjuks ei ole... Noh, vähemalt senikaua, kuni meie maailm
tuleb juhtme kaudu ja meie fookus on ahnusel ja sellel, mida me vajame, ja
sellel, mida me mõtleme, et vajame...
Ffffffff kuidas see küll asju muudaks!!!
Ma pole juba aastaid uudiseid ega ühtegi meelelahutuslikku saadet
vaadanud, teate, ja vahepeal tundub, et ma elan hoopis teises dimensioonis.
Kõik info, mis mulle tuleb, on asjad, mis mind huvitavad, inimestelt, keda
usaldan. Minu infokäitlemine lähtub täiesti minu instinktidest. Mul ei ole mingit
ideoloogiat, mida ma järgin, mingit religiooni, millele tugineda. Loen kirjutisi,
mida ma iseendast lähtuvalt suudan mõista, ja tarbin infot, mis on minule
usutavalt presenteeritud. Ma ei teegi üldse tegemist asjadega, millega ma ei
suuda samastuda ega mõista. Olen ise oma infoväljasepp.
Ma saan aru, kogu minu jutt võib tunduda napakas new age plämm.
OK, mis siis.

Millest ma ilma olen jäänud?
Öelge mulle, mida annaks mulle teadmine, kes keda maha jättis, kes kellega
magas, mis kellelgi seljas oli, mida ta sõi ja palju tal raha on? Igal tasandil
võistlused, talendijahid, üks sama toode, aga iga kuu uus reklaam, uus
pakend... Kes siin see napakas on?
Pole vaja muretseda, ma ei pea loenguid ega moraalitse ja ma väldin
inimesi, kes seda teevad... lihtsalt ma olen lülitunud teisele režiimile ja
ma ei kuula enam kellegi sõna! Ole kes tahes!
We all are suffering from... mentaalne impotentsus - see on võimetus ennast
kõrvalt vaadata, mis halvab vabadust mõelda, olla ja käituda nii nagu
tunned... Mentalviagra, my dear, tule appi! Tänapäeval ütled “isemõtleja”,
mõeldakse “teisitimõtleja”. Kukuu, alternatiivik? Oot, alternatiiv millele?
Iseendale?
Nii ma siin propageerin suure suuga iseseisvat mõtlemist ja tunnetamist,
aga mis saab siis, kui üks tüüp otsustab käituda iseenda sisetunde järgi
ja laseb 91 inimest kusagil saarel maha. “Tuli tunne,” ütleb, “tahtsin”???
Panen siinkohal kohe oma hipipärja pähe: Teate, MA EI TAHA USKUDA, ET
INIMENE ON PROGRAMMEERITUD TEISTELE HALBA TEGEMA. Teistele
tahtlikult valu tekitamine on miskit sorti enda valu väljendamine, kasvõi
alateadvusest. Midagi on mäda, midagi on nihkes. Valu, mis on kogunenud
põlvest põlve, isegi võib olla. Teame ju, kuidas DNAs salvestub info meie
esivanemate pärilike haiguste kohta jne, täpselt samamoodi võib oletada, et
salvestub ka mentaalne kaasavara - miks mitte?
Harmoonia on puudu kuidagi. Inimesed on balansist väljas. Palju asju on,
mida me ei tea, ei tunneta ja kui ei tahagi tunnetada, siis läheb varsti
jamaks... Sisetunne ütleb nii.
Sandra Z

2012 – kuidas ellu jääda?
HÄDAVAJALIKUD vahendid

KORDAMISEKS:
• Kuidas luua sotsiaalvõrgustikku, kui oled ainus ellujääja?
• Kuidas teha lapsi iseendaga?
• Kuidas olla rikkam teistest, kui teisi ei ole?
• Kuidas võita missivõistlust, kui oled ainus kandidaat?
• Kellele seletada, et Nike on parem kui Neki, kui pole kedagi kellele seletada,
ega Nike’i ega Nekit?
• Kas ma võidaksin sõpru džunglis, kui ma tsiteeriks Nietzschet või kui ma
teaks, mida tähendab konvektsioon?
• Kuidas ennast tappa, kui oled ainus ellujäänu? (Ei ole ju enam žilette,
millega veene lõigata, nööri, millega üles puua, tablette, mida üle doseerida,
elektrit ega fööni, mida vanni visata, autosummutit ega garaaži...)

TEST
Kuidas aru saada, et sind on tulnukate poolt röövitud?
1. Oled sa kunagi poolunes ärganud ning tundnud, et oled justkui halvatud,
võimetu rääkima või silmi liigutama?
2. Kas oled leidnud enda kehalt arme või kummalisi märke, suutmata
meenutada, kust sa need said?
3. Kas oled kogenud “kadunud aega” (kaotatud minuteid või tunde)?
4. Kas oled märganud imelikke valguspunkte, mis haihtusid niipea, kui
püüdsid neid fokusseerida?
5. Kas sul on olnud perioode, mil sa oled mitmeid kordi näinud unenägusid,
kus sa lendad või hõljud?
6. Kas sul on olnud mälupilte või nägemusi kummalistest nägudest, mis on
kuidagi sinu teadvusesse kinnistunud?
7. Kas tunned tihti, et sind jälgitakse?
8. Kas sul on olnud unenägusid inglitest, deemonitest või kummalistest, kuid
“võimsatest” inimestest?
9. Kas oled õhtuti märganud kummalist valgust akna taga?
11. Kas oled kunagi näinud UFOt või teisi imelikke objekte taevas?
11. Kas mõni sõber või naaber on näinud tavatuid objekte taevas?
12. Kas sul on “kosmiline” ärkvelolek või ebatavaline võime universumi
hoomamisel?
10. Kas sul on huvi ökoloogia, keskkonnakaitse või taimetoitluse vastu? Kas
oled sotsiaalselt tundlik?
14. Kas sul on tunne, et sul on elus tähtis missioon või oluline roll ka oma
igapäevarutiinist väljaspool?
13. Kas sul on olnud sõnuseletamatuid sündmusi, peale mida oled mõistnud,
et sind on eriliselt “õnnistatud” või “neetud”?
16. Kas sul või mõnel tuttaval on olnud “vale” rasedus või “kadunud” loode?
17. Kas oled kunagi ärganud hoopis teises kohas kui seal, kus sa magama
läksid?
18. Kas oled unes näinud silmade augustamist, eriti suuri või ebatavalisi
(putukataolisi) silmi?
19. Kas oled keset ööd ärganud ja sul on põdrapea?
20. Kas sul on kummalisi foobiaid, mida sa ei suuda seletada?
21. Kas võiks öelda, et oled kogenud ebakindlust või tavatut närvilisust
suurema osa enda elust, ning see teeb sind rahutuks, kuna tunned, et sul ei
ole selleks põhjust?
28. Kas oled ärganud lõikehaavade, sinikate või lihasvaluga, mida sul
magama heites ei olnud?
23. Kas sind huvitab UFO’de temaatika? Kas naudid filme tulmukatest?
25. Kas oled tundnud äkitselt, et sul on vaja mingis suunas liikuda, kusagile
kaugesse sihtpunkti?
24. Kas sind on haaranud ootamatu tunne, et sa ei ole enam üksi?
29. Kas oled näinud udu, mis tundub kohatu aega või lokatsiooni
arvestades?
15. Kas oled kuulnud kummalist üminat või tuksumist, mille allikat sa ei
suuda tuvastada?

32. Kas oled ärganud seletamatu valuga genitaalide piirkonnas?
33. Kas elektroonikaseadmed tunduvad mittetöötavat ainult sinu kohalolekul?
35. Kas oled unes näinud kapuutsiga olendit, kes seisab sinu voodi kõrval?
36. Kas oled kogenud kerget pininat kõrvas?
37. Kas sul on põhjendamatu hirm arstide ees?
38. Kas oled kogenud unehäireid, mida sa ei suuda seletada?
39. Kas oled unes näinud, et sind opereeritakse või et sinuga tehakse
eksperimente?
40. Kas sul on olnud peavalusid või valu silmade- ja ninataguses piirkonnas?
41. Kas oled tundnud end kuidagi “endast väljaspool” või et kaotad põhjuseta
kontrolli?
47. Kas sul on olnud selgeltnägemise kogemust või kas sa tunned end
meediumina?
43. Kas kaldud korduvtegevustele või kas sul on tihti seletamatud tungid?
34. Kas oled kartnud oma kappi praegu ja lapsepõlves?
45. Kas oled kartnud end püsisuhtes siduda, kuna kardad, et see jääks
segama “midagi muud”, mida sa täpselt ei suuda seletada?
46. Kas sul on raskusi teiste inimeste või ametivõimude usaldamisega?
44. Kas sul on olnud unenägusid katastroofidest, kaosest ja “maailma
lõpust”?
49. Kas oled vastanud enamusele eelnevatest küsimustest jaatavalt, kuid sa
ei mäleta ühtegi tulmukatega seotud kogemust ega nendepoolset röövimist?
Loe kokku kõik “JAH” vastused, jaga 43ga ja korruta 100%. Tulemuseks
on tõenäosus, mil sul võis olla tulmukatega seotud kogemus.

NB!!! JÄRGMISE LEHE VAATAMINE 3€

Juhul kui 2012 midagi ei juhtu, siis siin mõningad retseptid
(et sellest kavast mingitki kasu oleks ja nende puude (millest see tehtud on)
elu ei oleks asjatult elatud)

Lilja baklažaaani salat (2-le)
6 balkažaani
8 tomatit
6 küüslaugu küünt
1 sibul
sool, pipar, 2 dl. oliiviõli
Küpseta koorimata baklažaane ahjus 200 kraadi juures 45 min. Koori
balkažaanid ja jäta kaussi kaheks tunniks nõrguma, et vedelik kausi põhja
vajuks. Purusta baklažaanid kahvliga ühtlaseks massiks. Lisa pool hakitud
sibulast ja 4 küüslaugu küünt. Lisa soola ja pipart ning kastke õliga.
Lõika tomatid sektoriteks ja sega teise poole sibula ja küüslauguga ning
pane baklažaanimassi peale, et tulemuseks oleks kahekihiline salat. Kalla
peale ülejäänud õli, aga rohkem ära sega. Valmis.

Kreemiga õunakook
3dl jahu
3spl suhkrut
0.5tl küpsetuspulbrit
~75g võid (toasoe)
1 muna
3-4 suuremat õuna
50g võid, 3sl fariinisuhkrut, 2sl konjakit
kaneeli
KREEM
4dl piima
4 muna
6sl suhkrut
4sl jahu
2tl vanillisuhkrut
Põhja jaoks sega omavahel kuivained, lisa või ja töötle purutaoliseks
massiks. Lisa ka muna ning sõtku tainaks. Suru tainas ümmargusse
küpsetuspaberiga kaetud koogivormi ja pane külmkappi.
Koori õunad, eemalda südamikud ja lõika paksemateks sektoriteks. Kuumuta
pannil või ning sulata selles fariinisuhkur. Lisa veidi kaneeli ja konjak. Laota
õunad pannile ja küpseta poolpehmeks.
Valmista keedukreem. Selleks pane üle poole piimast madalal kuumusel
soojenema, aga päris keema ära lase. Teises kausis, kus on ülejäänud
piim, klopi lahti munad ja lisa suhkur ning vanillisuhkur. Viimasena sõelu
juurde jahu ning kannatlikult püüa vispeldades lahustada kõik jahutükid. Kui
piim teises kausis on juba peaaegu keema tõusnud, nirista kaussi munapiimasegu, pidevalt kloppides. Nüüd võid nõks kuumust juurde keerata
ja endiselt pidevalt vispeldades kuumuta kuni segu pakseneb, umbes
hapukoorelaadseks.
Eelküpseta koogipõhja ahjus umbes 6-8 minutit ning seejärel vala
keedukreem koogipõhjale. Peale laota õunad (näiteks ringiratast). Küpseta
180 kraadi juures 30 minutit. Enne serveerimist lase veidi jahtuda.
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