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T

artu Nõid selgitab jällegi TerviseMaagia lugejatele uusi lähenevaid võimalusi rõhuasetusteks endadisainimisel
paremuse poole. Isegi kui rumalasti
käitunud ja arulagedaid ebauskusid viljelenud
inimene on pahuksis nüüdseks juba tugevalt
oma lootustega, et teda aktsepteeritakse kui
midagi tähtsat ja järjest olulisemat, siis need,
kes mõistusest lähtusid, mitte ratsionaalselt
kalkuleerivast enesetähtsustusest vaid, leiavad jällegi positiivset suve alguses. Tulemusi
endadisainimisel, kui mõistuseline ikka veel ollakse, võib saada juba samal päevalgi.
ENDADISAINI ILMUTUSTE
ORAAKLI TEATED
Alates 1.05 2022 leidubki ju uus mahe tunne
mittemidagiütlevatest näljatunnetest kõrvalepõikamiseks, sest näljatundel peab olema ka
alust. Mõistlikult vaadeldes toidukogust ja liikumiskoormust tekkib 1. korda protest harjumuse
üle rinnus olevat imelikku tühjustunnet tõlgendada näljana, sest tegelikult on tegemist aeglaselt
liikuva südametundega, et midagi enamat
oleks pidanud toimuma just äsja. Nii tõustaksegi juba ammu peielauast, sünnipäevalauast
raske kõhuga ja iiveldadaski peaaegu ju ja minnakse koju otse külmkapi kallale, mõteldes, et
midagi süüa ka oleks lõpuks tarvis. Ja ega sellestki ei piisa, mõnus unekene turgutab õõnsustunnet veelgi ja uus toiduring on jällegi käes.
Sellest lähtub äkitselt arusaamine, et ma olen
nii nõrk ja painutatav ja paks ning ülesöönud,
et peaks minema välja kasvõi niisama, et liigutada. Seda võib küll, aga süües kasvabki isu
ju veel ja väikene liigutus jätab mulje metsikust
koormusest ning kalorite kaotamisest, millest

ülesaamiseks tuleb jällegi appi külmkapp.
Uus mahe tunne, millest Nõid teatas, asetseb
südame ümber ja jääb järjest kasvama kogu
eluks, kui keegi soovib, mille kohta ta ütelgu
“Ma Soovin” ja Tartu Nõid muudab selle muidu
ajutise kosmilise leevenduse püsivaks.
Alates 1.05 leidub veel teinegi varem puudu
olnud enesetäiendamise võimalus paremuse
poole. Tuleb vaatlemisele inimloomuse tühisuse ülimuslikkus praegusel ajal, et ilmselge ju
on, et kellelgi pole midagi öelda ja kõikjal on
kuulda ja lugeda vaid sõnamula. Maailma segane sündmustik vaid kinnitab tõtt, et rääkimisel
on vaid ideoloogiline kaalutlus pöörata teine
mees oma mõju alla ehk oma usku, siis võib ise
rahulikult edasi minna. Nüüd aga äkitselt 1.05
ilmubki Tõe Võim peaaju sisemusse mitmeteks
hetketeks, mis takistab häbituid mõjuavaldusi
oma visiooni propageerimiseks. Mõte on lugeja
jaoks lõpuks selles, et kui kellegi tobeda jutuga jne sa ei saa omandatud võõraks ürituseks
või tegevusplaaniks, siis sinu tervis tunnetab
elu vabadust selleski ilmas ja sa saad edasi
minna oma elu järjest meeldivamaks muutmisega ilma, et kedagi teist peaks üldse puutuma või kahjustama. Ideoloogiline mõju nagunii
põhimõtteliselt hullutab ennast ja siis tormab
teistele kallale küll. Kui keegi soovib, et selline
elu parandav Tõe Võim jääb peaaju sisse püsivalt, siis ta ütelgu “Ma Soovin” ja Tartu Nõid
muudab Tõe Võimu mõju lõpmatuks.
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