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“Nii ongi – pole ülemaid ega alamaid 
siin ilmas, kõik oleme üksteisega pöör-
dumatult seotud. See paneb ka suure 
vastutuse kogu elava ja hingava eest, just 
tegudega! Rääkida on ju imelihtne ning 
mõned mõtted kõlavad isegi targalt, aga 
hästi oluline on tegudega oma sõnade-
le ja mõtetele järjest lähemale jõuda sel-
leks, et räägitu ei jääks kaalutuks ja sisu-
tuks teooriaks. Kui tegusid taga ei ole, 
pole sel kõigel tegelikult jõudu. Infotulv 
ja -müra on nii pöörased, et on suur oht 
end selles kaotada. Vahel vaatan inimesi, 
eriti noori, kes ei ole veel jõudnud oma 

jõukeset leida. Nad hul-
bivad müra pealiskihis ega 
oska aimatagi, et peale selle on 
veel midagi. Seepärast loodan ja usun, 
et kõik saavad kunagi kuvaldaga vastu 
pead. Kuvaldaks võib olla teine inimene, 
mingi sündmus, mingi õnnetus või õnn. 
Soovin seda ka endale, sest kuigi vahel 
tundub, et olen kusagile jõudnud, on 
kusagil ikka keegi, kes muigab ja vaatab, 
et issand jumal kui palju tal on veel min-
na, et millestki üldse aru saada – kee-
gi, kes on palju-palju sügavamale läinud. 
Tahaks ka,” unistab Kärt. 

Pisiasjad loovad suure terviku

Kärt on varasemalt kurtnud, kuidas tal 
materiaalsed asjad tihti sassi lähevad – 
kindad kaovad, võtmed kukuvad, sall 
läheb sõlme või jääb millegi taha kinni 
jne. Kas see etapp on läbi ja suhe matee-
riaga on muutunud sujuvaks? “Ei ole. 
Aga praegu on selle kergem vorm,” nae-
rab Kärt. “Viimase poole aasta jooksul 
ei ole enam nutma puhkenud selle pea-
le, kui otsin võtmeid, aga leian hoopis 
midagi muud, või kui sall luku vahele 
jääb. Mateeriaga peab hakkama saama. 
Püüan rahulikult ja huumoriga võtta, 
hästi sügavalt hingata, hetke peatada,” 
kirjeldab Kärt. “Püüan seejuures mit-
te toriseda. See on teadlik tegevus, mis 
võib küll näida tühine, aga see on oluline 
sammuke töös endaga, kui suudad aas-
tatevanuse käitumismustri lahti haruta-
da ja läbi hingamise jõuda uuele tasandi-
le. Pisiasjad on olulised, sest need teevad 
sinust sinu. Kui mingit tegu mõtlema-
tult väga palju kordad, saab sellest osa 
sinust, su iseloom,” arvab Kärt.

Kärt on sellise tarkuseni jõudmiseks 
endaga palju tööd teinud, teeb praegugi. 
Igal hommikul pärast ärkamist teeb ta 
nelikümmend minutit joogat. “Jaanuar 
on energia mõttes raske ja pikemalt pole 
jõudu teha, aga märtsist, kui päike välja 
tuleb, liigun uuesti tunni ajani. Praegu 
ju karukesedki magavad metsas ja ilma 
päikeseta on õnnistust vähem,” tunneb 
Kärt. “Vahel rullin joogamati hommi-
kuti lausa vastu tahtmist lahti ja vägisi 
sunnin end joogat tegema, aga kui juba 
pihta hakkan, siis hakkab hea, keha on 

õnnelik ja ise olen ka väga õnnelik.”
Karudega võrdlus pole 
niisama öeldud, Kärdile 

meeldibki väga maga-
da ja pikka magamist 
ei pea ta aja raiskami-
seks, sest see võimal-
dab ju unenägusid 
näha. “Minu jaoks on 
uneelu täpselt sama-

sugune elu, seal toimu-
vad sündmused on sama 

tähtsad ja kaalukad. Vaid 
mateeria on teine,” kirjeldab 

Kärt. “Mulle on unenägude kaudu 
väga olulisi ja väärtuslikke asju selgeks 
tehtud ja edastatud. Unenägude kaudu 
olen ma tuge saanud, unenägudes olen 
ma kohtunud, andeks saanud, andeks 
andnud, ja see kõik kandub pärisellu üle, 
see pole mingi “teine maailm”.” 

Unenäod pakuvad Kärdile ka oma-
laadset reisimisvõimalust. “Minu jaoks 
kaotas reisimine mingil hetkel oma võlu, 
ma lihtsalt ei soovinud enam reisida. 

Sõitsin 
rongiga koju, 
200 000 rubla 

kilekotiga 
käe otsas.

Kärt on muutunud 
omamoodi tervisliku 
toitumise eestkõne-
lejaks, sest kui riik ei 
vastuta inimeste mür-
gitamise eest, peavad 
inimesed ise sellele 
tähelepanu pöörama.


