Kiri mõtlevale eesti inimestele ja Kapole !

(Veebruar 2016)

Kui te austate eestlast nimega Artur Taivere – lugege läbi !
Mõtleme hetkeks mis siis kui homme algab kolmas …
Kas oleme valmis: mõttes, teos, suunas, varudega jne …?
Mis probleemid meid ees ootavad millest me isegi ei mõtle hetkel: teen omapoolse ülevaate.
Nimistu :
1. IT sektor ! Kas meil on Eestis ühtne autovaruosade, autorehvide, tanklate, toidupoodide,
külmikute, jalatsite, lastetarvete, õlide , … süsteem ? Hetkel puudub !
Kui küsida Rommi U. (programmeerija) kui palju maksab kõikide autorehvidega
tegelevate firmade ladude ühte programmi viimine ja kuvamine siis vastus oleks pool
kuni miljon eurot ! Ja ajaliselt 6-12 kuud ! Õige vastus aga: taldrik suppi lõunal ja
ports praadi õhtul , ja tehtud saab 5-12 päevaga ! Ei usu – elu näitab ! Tegelikult tuleb
IT küsimust, mis on sadu kordi laiem ja keerulisem juba praegu kaardistama hakata !
„Ilma efektiivsuseta oleme me sõjas ja peale sõda null ! IT kasutamine annab efekti !“
2. Mõtlemine ! Mõtlemise suund peaks hakkama muutuma : Mitte - mina ja maailm, vaid
maailm ja mina ! Ehk siis inimene leiab endale ise koha, kus ta on parim ja annab endast
maksimumi ! Samuti tuleb ära õppida hunt kriimsilma 7 ametit ! …
3. Elekter ja nafta ! Pole seda, pole ka meie põllumeestel lootust vili maha panna ! Ja lastel
talvel süüa ja sooja saada.! Kas on mõeldud mahutite täis tankimisele juba praegu ! Nälg
koputab uksele ! Nälg ! …
4. Põllumajandus – viljad, loomad, mets. Kas kui tuleb kolmas – kas kohe rüüstama ja
tapma , või jääme rahulikuks sest riigil on „plaan B“ ! Vaadates meie hetke poliitikuid ja
Kapo kutsusid siis minu väide on: Riik ei ole selliseks kriisiks valmis ! Hetke poliitik on
koer, kes hommik-lõuna-õhtu kasutab sõna „Anna“ ! Kapo on hetkel asutus kes tegeleb
poliitilise pasa kinnimätsimisega, saades selle eest andamit ! Kas tapame Karre OÜ
juhataja ära selle eest, et tall on 2000 tonni kartulit? Saame ju kõhud täis! Aga kes edasi
kasvatab ? Mina ei oska! Rommi ei oska! Kapo koerad ei oska ! Valitsuses on aga
klounaad, kes oskab ühte sõna : „Anna“ !
5. Jõhvikas, mustikas, seened … ! Palju kasvab eesti soodes jõhvikat ! (Jõhvikas – see on
söök !) Aastal 1989 või 1990 korjasime mina, vend ja minu isa Laeva soost 1200 kg
jõhvikat ! Kolme peale! Palju meil jõhvikat kasvab ja palju me suudame seda korjata ?
Mina pakun, et kasvab ja on korjatavad üle 1000 tonni ! Kas me hetkel korjame nii palju ?
Vaevalt – me oleme laisad ja ülbed ! Kolmas teeb korrektiivi ! Aga mis siis kui korjame ja
ei oska säilitada, ja kui pole kus? Tartus saab Aura basseinis hoida! Elame näeme !
Sügav mõtlemise koht ! Regio kaardistab sood, inimesed annavad infot kus on jõhvikat
ja läks lahti … (IT aitab inimest, inimene IT)
6. Jahimehed . Jahimehed peaks mõtlema 3-5 aasta perspektiivis meie metsa elukate
populatsioonile ! Loodan, et mõtlevad !

7. Prognooside koostamine. Kas me oskame prognoosida palju me suudame püüda kala,
kasvatada sigu, lambaid ja veiseid, toota piima, piimatooteid, kanu, mune kui piirid on
kinni ? Kahtlen, et keegi valitsuses on selles suunas viitsinud oma pea vaevata !
Lihtsam on palka küsida, krediit kaarti „libistada“ ! Kapos nagu nii omad joped ! Elu,
paraku on hoopis teine ! Kui Omar Haijami ei austa, siis tuleb uuesti küsimusele vastata !
Milline on küsimus ? Mina tean …
8. Pakend kaob . Kui keegi teist arvab, et kohukene on sõja ajal 40g pakendis – siis ta
eksib! Piim pole ka pakendis – vaid saabub poodi tünnides ja poemüüja/toidu jagaja
annab inimese oma taarasse vastavalt südametunnistuse järgi ! Või talongide järgi! Või
süsteemi järgi mida pakub Rommi ! Rommi taolised on siin võtme mängijad ! Ma pean
silmas IT-d ! Kilet toodetakse naftast – kilet on vaja kurgikasvatusel rohkem kui kunagi
varem - … ! Võin ka eksida, olen teie argumentideks avatud. Need laod mis meil siin
eestis on, on kulda väärt !
9. Toidu raiskamine ! Hetkel on see teema nii valus, et lihtsalt pole sõnu. Oma kodus
hakkasin sööma viimasena . Ennem sööb pere ja siis mina söön nende taldrikud puhtaks
! Naine peab mind hulluks ja räägib, et nii ei ole ilus ja nii ei tohi ! Rootsi laud ja südame
tunnistus on need asjad mille peale mõelda kui tuleb sõda ! Toitu ei tohi raisata ja lasta
raisku minna ! Me peame toitma kõiki – sest eesti on nagu „kristall pall“ mis võib särama
hakata, kui me vähegi lihvime teda !
10. Diplomaatia ! Sõda algab võitlusena venemaa vastu aga lõpeb venelase eest ! Juba
praegu peaks dip. korpus tegelema teavitusega, et ameeriklased ja nato liitlased ei
pommitaks siinpoolset Venemaa infrastruktuuri ! See mis tuleb, ei ole sõda venelase
vastu, vaid venelase eest – rasside sõda ! Kui te arvate, et meie diplomaate võetakse
kuulda, siis vastus on selline : „Neid võetakse kuulda sama palju, kui palju võetakse
kuulda mind hetkel!„ (tähtis on lasta teha viga, et hiljem meie mõtet kuulda võetakse)
11. Gaas ! Kas gaasi kütte kaob või ei ? Kes on tarnija ? Kui suured on varud ? Tomati
kasvataja Intsu talu OÜ väga sooviks seda infot ! Ta on ju meie tomatikasvataja !
Teadmatus võib viia maradöörluseni ja maradöörlus „kristall palli“ purunemiseni ! (Kristall
pall – Eesti )
12. Linnade kütte . Linnades tuleb koheselt teha analüüs millised rajoonid välja lülitada, kuna
pole mõtet ebaefektiivselt kütte ressursi kasutada! Jah, meil tuleb elada kitsamalt aga me
suudame – kui kasutame mõtlemiseks selget mõistust ja külma pea! Mitte alumise
korruse pea ! Osaline ja organiseeritud lammutamine annab meile vajalikud varuosad:
radikad ja torud kasvuhoonetesse, el. pirnid majadesse, … Inimestelt peavad tulema
hakkama ideed kus mida kasutada ja kuidas on kõige otstarbekam !
13. Ligi maad ! Kellel on maa kodu ja seal on abikäsi rohkem vaja – siis tuleb sinna liikuda !
Maa majades hakkab elama rohkem rahvast kui linnades! …
14. Eesti sordiseeme ! Kas me oleme valmis tõstma eestis toidu toodangut 100-300% ? Kas
meil on neid seemneid mida A.Ansip pakkus ? Seemnete aretus ja varustatavus on üks
võtme küsimusi. Selle probleemi lahendamiseks on vaja teadmiste põhist lähenemist,

ruumilist ja 3D mõtlemist, looduse taju, ja veel 34 asja ! Mõtlema peame 3-5 aastat ette .
…
15. Peegel ! Enne seda kui hakkame meeskonnana tööle, tuleb üks nädalake peegli ees
istuda ! Jüri Mõis on muidu muhe mees aga korjas rahva kokku Hansa panka ja siis kui
raskeks läks müüs eestlased rootslastele maha ! Mõis ei austa Omar Haijami ja tema
ütlust: „Kui sa valisid kergema tee, tea – sa valisid vale tee ja elu toob sind sellele
kahvlile tagasi“ ! Sõna all kahvel on siin mõeldud teede hargnevust ! Meil tuleb hakata
oma vigu otsida juba praegu! Eesti ühiskond on haigemast haigem ! Kuid on ka hea
uudis – „Tunnistades haigust on võimalik määrata ravi ja hakata asju tegema teisiti, ning
lõppuks saada terveks „ – need on minu, Artur Nikolaevich Taivere sõnad ! …
16. Põgenikud. Kuhu lähevad vene põgenikud peale sõda ? Jäävad nälgivasse ja külma
kliimaga venemaale ? Vale vastus ! Arvestades, et kolmas pole viimane, siis tuleb igat
venelast päästa elu hinnaga ! See on pikk jutt ja nõuab tõsist süvenemist ! Või valime
tee kus piirivalve laseb 2-4 miljonit näljast venelast maha ? Ja kolme aastapärast ütleme
neile, et oleme sõbrad ! Kas sõber tapab sõpra sellisel moel ? Kas ei ole nii, et sõpra
tunned hädas ? Kuda on eestlased, hakkab mast mõtlema või ei ? Hotellid paistab
tulevat töine 1-2 aastat . … (Mul on oma eskiis selle probleemi kohta , aga jälle Rommit
(IT mehi) vaja )
17. Vene keel . Kui meile on oodata vene sõjapõgenikke – kas, kui kiiresti ja kuidas õppida
vene keelt ? Kuidas stimuleerida rahvast, et seda on vaja, väga vaja ? Mõtlemise koht !
18. Maksud ja aktsiisid ! Kui algab kolmas, unustage ära laekumine. Pankurid, õpetajad,
maksuametnikud ja teised ametnikud on vabad nagu „sitt lehma ihust“ !
19. Nägemine . „ Nägija pole see kes näeb mäge, vaid see kes näeb mäe taha – kuid kotkas
näeb reljeefi !“ Maakera on end sõlme keeranud – väljapääs on olemas ! Mitte „mina
tahan“ – vaid „palun“ ! Jälle mõtlemise koht !
20. Toiduvarud. Inspekteerida ja valvata varjatult ! Anarhija toiduladude juures läheb väga
kalliks maksma ! Toidu välja müümine „koomale tõmmata“ – sujuvalt!
21. Juhtimismeeskonna loomine ! „Juhtima peaks kes suudab ansamblit dirigeerida „
Ansamblis on: sadam - gitar, nafta - viiul, loomakasvatajast - klaver, kalandusest - solist,
arstist - tšello, transpordist - balalaika, IT- trummid (mängib vaikselt, nagu udu)
jne. Meeskonda ei saa luua ilma vigadest õppetundi väljajuurimata ! Või järsku keegi teist
arvab, et 101 rahvasaadikut hakkavad langetama otsuseid välisluure info põhjal ja
kallutatusel ? HA-HA-HA ! Vale tee – kas tõesti eestile uus ring mis kestab 20-40a ?
22. Majandus tuleb ehitada „söögi alla“! Kasvuhooned, kalakasvatus, seened, mustikas,
vaarikas, õun, kartul, liha, muna, sibul, … Pikk jutt, pikk visioon !

23. Maailma poliitikud ! Hiina: ühelapse poliitikaga 850milli pealt 1,35 mld peale 15 aastaga !
Kas te tõesti arvate, et seal poliitikud mõtlevad liht inimesele ? Kui teie vastus on jah, siis
olete idioot ! 15 aastat maj.tõus ligi 7% ! Kuhu on kasvada edasi ? Vastus: Siber, seal on
ressurss mida kasutada, ja maa kuhu sittuda ! Kyoto protokoll on nali ! Kui pole kõik riigid
kokkuleppinud , pole ka pidavat lepingut ! Ameerika : lihtlabane ajudeta printer - muud ei
midagi ! Kui te arvate, et dollar maksab peale sõda – palju õnne ! Saksamaa – autode
ületootmine on nii meeletu, et ainult nälg paneb nondele lollidele mõistuse pähe, et oleks
vaja pidurdada, et oleks vähem auto marke ja mudeleid, ja et autovaruosa hind ei ole see
mida nemad ütlevad vaid see mida ütleb „suppi taldrik ja prae tükk“ ! Venemaa laguneb
tükkideks ja hakkab austama naabreid ! Venelast hakatakse samuti austama – nähes
oma tehtud vigu nende vastu ! Eesti poliitikud – tulevikus otsivad endale ise töö ! Eesti
juhid enam Ameerikalt lahti ei ime! Peale sõda tekkib kaks süsteemi : kollane ja kollane
(must+valge on kollane) ta tekkib 5-10 aastaga ! Olenemata minust !
24. On veel probleeme aga pikkemalt ei hakka teie aega raiskama ! Kui Kapol tekib huvi siis
mina ennast ei peida ! Kiri saadetakse laiali 25-50 inimesele kes mind austab ja kes läbi
loeb ! Isegi kui mind pannakse kinni, see ei ole minu probleem! See on teie probleem !
Seega teen omalt poolt pakkumise saada kokku ja kaardistada mõned küsimused
natukene täpsemalt ja spetsiifilisemalt !
„ Sõjaga kaasneb nafta hinna hüppeline tõus, kuid kõik mis on raha eest ostetav on odav !“
Nikolaevich
25. Meie võimalused ! Kui suudame moodustada meeskonna ja leiame õige suuna siis on
võimalused head ! Kui Kapo jääb munni imema siis on sitasti !
26. Sosnovõi bor ! Ja jah, see sama Sosnovõi bori tuumaelektri jaam, millise laadne asus
Tsernobõlis. Kui läheb andmiseks, kas 1000 SB töötajat läheb rindele ja jaam jookseb
kokku ? Või on kavalam saata rindele 1000 eestlast ja jaam jätkab tööd ! Kumb variant on
õige ? Ameeriklastel on pohui ! Aga kas ka eestlastel on pohui ? Küsime rahvalt !?
27. Isiklikud sidemed. Oman mina ja ka paljud siin elavad eestlased ja venelased sidemeid
venemaal. Peaks juba praegu sondeerima pinda võimalikeks koostöödeks inimeste ja
diplomaatide tasandil !
28. Küsimused ! Küsimusi on veel palju ja nad on lahendatavad, kuid ainult sell juhul, kui
hakkame nendega tegelema, mitte eitama ! Valimised ja selle süsteem tuleb muuta !
Muidu me rahvast ühtselt tööle ei saa ! Presidendi valib samuti rahvas, mitte
mingisugune ajudeta lambakari !
29. Repliik vene keeles :„Я поднимаю обороты, правда будет хуже рвоты,
Cмогу взлететь без полосы, но жить не буду без росы !“
30. See kiri on hetkel poolavalik ! Kui Kapo jääb munni imema siis läheb see kiri avalikuks !
NB! 1.Kapo – kaks poisikest; 2.Kapo – kaitse politsei, 3.Kapo – kana ajuga poisikeste
ollus; … Kapo – teil on minu vastu samapalju relvi kui mõistust peas ! Paraku IQ tase
teie meeskonnas on nivoo lähedane ! Nivoo võrdub nulliga ! Minu eesmärk pole teiega
„kakkuda „ vaid koostööd teha! Läbimõeldud, tasakaalukat, taktikalist, …koostööd!

Lõpuks minu esimene luuletus eesti keeles !
„ Kohtumine “
„ Vaid see kes mäkke kõnnib siin, sell hing ja aju kui vaktsiin,
Ja see kes märkab, teisi aitab, seda elu hiljem paitab.
Mängib Siber varsti palli, väravasse saame palli,
Või on hoopis vastupidi, saab siin keegi ninapidi !
Sõda pole seekord mäng, selle mängu nimeks nälg,
Koorik leiba annab paugu, tehes techi väikse augu !
Sood ja metsad süüa täis, kes meil jõhvikal siin käis,
Laisaks muutunud see maja, seda sõda ongi vaja !
Laua taga vaene, rikkas, tärkab naine igas plikas,
Koeri on meil maja täis, hunt kui tuleb – püksid täis !
Ründab hunt diagonaali, elus näinud vertikaali,
Austab hunt nii ööd kui udu, aga elu pakub sudu !
Käis ta soos kui oli väike, nahka kõrvetas tal päike,
Kissis silmad vastu tuult, loe mõtteid tema suult !
Ulub hetkel nähes kuud, annab maale vaikselt suud,
Koeri, lambaid majad täis, hunt teil külas täna käis.
Spravedlivo – on üks sõna, karm ta tähendus ja kõla,
Minna tuleb oma teed, seal kus mäed ja puhtad veed !
Vaikus paitab praegu maad, ahvilt õppetunni saad,
Koeral murrab ahv ju kaela, ära hundi üle naera !
Hunt ei kisa, hunt on vait, terav meel ja terav taip,
Ründab siis kui ta on kindel, terve elu on ju rindel !
Üsna kurb on täna tuju, ära sina sinna uju,
Kuu on hundile kui valgus, teile hunt on teine algus ! „
Küsimus Arnold Sinisalule: Mitte kas vaid miks sa imed munni ?
Kapo, tähtis pole see mida teie ütlete, vaid see mida ütleb mõtlev ja analüüsiv osa rahvast !
Kolm asja minust, mida te ei teadnud:
Ja ne lovlju karasja, ne sporju s kuritsei i s petuhom, i tretie – menja granitom ne razdavitˇ !
Jään teie vastust ootama ! Lugupidamine Artur Taivere
NB! Soovin kandideerida EV presidendiks ! Üks lubadusi rahvale oleks: mitte imeda munni
Kapolt, CIA, FSB,… - see pole nali sõbrad !

