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Ühte Eesti Emapajupuud füüsilisel kujul enam haabersti ringristmiku läheduses pole aga
tema Järglased elavad meie planeedil veel sadu, pigem tuhandeid, võibolla isegi miljoneid
aastaid edasi erinevates väekates paikades üle kogu kauni Eestimaa. Inimesed peaksid aru
saama, et kogu maa on Elav, inimese tekitatud tehis elukeskkond seda aga ei toeta. Mida
rohkem me elame kooskõlas loodusega, seda rohkem elame kooskõlas iseenda ja oma
südamega. Elades südames, elame rahus, vaikuses, kooskõlas, harmoonias, õnnes ja
armastuses.
Kas suudame näha ennast puuna või hoopis miski muuna, miks mitte maana, päiksena või
kuuna. Paneme suurtele ja väikestele puudele aina rohkem ja rohkem rõhku, seda eriti veel
linnas. Jätkusuutlik kasv on olemasolevate ja tulevaste puude kasv kus majanduskasv ja
üksikisiku ja riigi kasu on sekundaarsel kohal. Riik ei saa olla AS, kes ajab taga kasumit ja
kus inimene on riigi tööriistaks selles ahelas. Iga Inimene on püha, iga Puu ja Põõsas on
püha, iga Loom ja Putukas on püha, kõik Me oleme pühad ja kõigi Meie püha kohus on
hoida ennast ja teisi, kogu Elavat. Looduse maavarad on meie kõigi kasutada aga teda
tuleks kohelda lugupidavalt, vastutustundlikult, arukalt ja kõiksusega kooskõlas olevalt.
Eestis ja mujal maailmas toimuvat natukenegi jälgides saad aru, et loodusega kooskõlas
olemist riikide tasandil prakitiliselt pole.
Olemasoleva süsteemi ratad veel veerevad aga pedaale millega saaks edasi vändata,
hoogu juurde anda või seda hoopis pirdudada on kas katki või need üldse puuduvad minu
arvates. Ratta lenksud tunduvad ammu olevat kinni kiilunud kuna tahe suunda muuta on
pea võimatu, ka väikseid positiivseid pisidetaile tundub olevat keeruline muuta. Süsteemil
puudub võime ennast ise ka parandada, valesid mätsitakse valedega. Erinevate valede
vahel valides saad ikka ühe ilusa priske vale mida edasi kuulutatakse kui puhast tõde,
seega unustame olemasoleva, valitseva süsteemi kõik tõed, need pole lihtsalt
jätkusuutlikud ning lagunevad varem või hiljem ise oma valede sisse. Uues pole astmelist
allumist, püha valitsust, võimu. Keegi ei oma võimu kellegi teise üle ja keegi pole rohkem
või vähem tähtsam. Tegeletakse sellega mis kõige südamelähedasem parasjagu on. Ausus,
läbinähtavus on sama loomulikud nagu hingamine, vee joomine. Hinnanguid pole kuna
igaüks on unikaalne, erakordne ja vajalik.
Me ei aksepteeri provokaatorite, süsteemi mänge ega püüdlusi meid rivist, oma keskmest
välja viia. Sellega, et peavoolumeedia kajastused on ilmselgelt kallutatud ja
kommentaariumites on palgaline tööjõud mainet kujundamas. Ka sellega, et puu juurest ja
piirde tagant rahulikke, harmoonias inimesi jõuga minema viidi ja emapajupuu maha võeti.
Sellega annaksime oma energia sellelele samale hävitavale. Oleme need kes me oleme,
oleme enda tõesed minad. Toidame ja oleme energiad mis toetavad, väestavad meie
kasvu. Meie enda teha on kas läheme süsteemi, olukorra ja inimeste negatiivse kutsega
kaasa mis ka meie energia alla tõmbaksid. See on meie otsuses kinni, mitte kellegi teise
tahtest sõltuv tegur. Oleme kõrgemas, positiivses energias. Lõhkumise asemel loome me
igaüks uut reaalsust kus kõik on võrdsed, kus kõik on vabad.
Üks puu saab sümboliseerida kogu Eesti ja ka kogu planeedi loodust, sest ta elab, kogu
maa elab. Kõik on omavahel ühenduses. Inimesed hoiame loodust ja loome sellist reaalsust
milles ka ise soovime elada. Lülitame välja tele-visiooni ja massi-meedia propaganda
kanalid ja hakkame looma oma visioone, oma reaalsusi kus puul on kindel koht ja suur
väärtus nagu ka igal veekogul, igal kivil, igal elaval hingel siin maamunal. Algust võib teha
kohe, vahet pole kes oled, sa oled meie kõigi osa, sa oled üks meist. Loodus on meie kõigi
oma, kohtleme teda siis hoolitsevalt, armastavalt, ühtselt. Tean, et suudame ühiselt päästa
Eesti looduse. Laseme lahti hirmudest ja elame südames, seda nii üksikisiku kui riigi
tasandil. Eesti on olnud, on ja ka jääb loodusrahvaks! Hoides Eesti rahva loodust, hoiame
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tervenena Eesti inimeste tervise. Loodus ja inimesed on meie kõige kallimad maavarad.
Hoiame üheskoos Eesti loodusvarasid ja siin elavaid inimesi!

Tänu ja armastusega,
Hingetee
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