
                       

POT NARAVE
Frekvenca živih

V podporo študiji Poti narave, ki je že sama po sebi dovolj zgovorna... za nekoga, ki je o naravi in
življenju naučen razmišljati, pa še vedno nekaj nedomačega... sem pripravila nekaj značajskih potez
narave, ki jih beremo skozi vedenjsko dinamiko živih bitij.

Kadar se nekdo obnaša tako kot se obnašajo živa bitja,  ima frekvenco svojega žara uglašeno s
frekvenco živih. Po tej frekvenci nas življenje napaja, hrani, vodi in neguje kot nekaj sebi lastnega.
Kadar se naša frekvenca tepe s frekvenco življenja, smo za to disonanco odgovorni sami, zato nas
življenje,  ki  je  poosebljena  ljubezen  in  svoboda,  ne  more  mimo  naše  volje  negovati  s  svojimi
močmi. 

Naša naloga hodcev po Poti narave je, da prepoznamo ta odklon in ga vztrajno trebimo iz našega
naučenega razmišljanja  in  obnašanja,  da  bi  z  višjo  frekvenco začeli  v  svoje  življenje  privabljati
darove visoke zavesti.

Vedenjske značilnosti živih bitij:

Samostojnost – Narava je odvisna od podpore Življenja, nikoli od drugih pojavnosti.

Učinkovitost – S tem, ko narava vse spušča iz 'svojih' rok, dovoli, da je vse dokončano.

Nepočetje – Narava deluje/poučuje, ne da bi karkoli storila. 

Ustvarjalnost – Narava se izraža brez zadrževanja, nato molči.

Mir – Narava pozablja, česar več ni in si ne izmišlja, česar še ni.

Bogastvo – Narava ima vedno dovolj.

Obilje - Narava dopušča življenju Njega samega, zato se ji življenjsko obilje dogaja.

Nevmešavanje – Narava se spontano prilagaja procesu življenja, se ne vmešava v njegov tok in se

mu ne upira. 

Nenačrtnost – Narava nima svojega načrta za življenje in nima namere prispeti. Narava je!

Nelastninjenje -  Narava nima 'svojega'  življenja.  Življenje  je  Eno in  ne more  biti  last  njegovih

'posledic'.

Modrost – Narava ve, dela in molči. Ima, a ne poseduje. Deluje, a ne pričakuje.

Svoboda – Narava se ne oklepa predstav o tem, kaj naj bi bila, zato lahko zaživi to, kar je.
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Raba časa – Naravi je čas ustvarjalna sila. Narava ne reče, 'nimam časa cveteti'. Ne imeti časa je

isto kot reči, 'nočem'!

Borbenost – Narava je borka brez primere... nikoli je ne porazi jeza, obup, sovraštvo, malodušje,

zavist in pohlep. 

Notranja tišina – Narava si ničesar ne misli, zato lahko biva brez sodb o 'pravilnem' in 'zmotnem'.

Ubranost - Narava ne hiti... pa je v njej vse dokončano.

Mogočnost – Narava svojo veličino tiho živi. 

Jasnost – Narava ima potrpljenje, da počaka, da se mulj usede in voda zbistri. Lahko miruješ, dokler

se prava poteza ne pokaže sama po sebi?

Brezskrbnost – Narava zaupa v trenutno dogajanje in se ne boji zase.

Ljubezen – Narava daje, ker ima... ne zato, da bi dobila povračilo.

Brezstrastnost – Narava je brez sebičnosti in 'osebnih' želja v neprekinjenem zadovoljstvu.

Brezgrajnost – Narava daje najboljše od sebe v vsakem položaju.

Umetnost – Zven narave je glasba življenja.

Neustrašnost – Narava deluje brez upanj in pričakovanj.

Inteligenca – Narava se odziva inteligentno tudi na neumne poteze.

Brezvladje – Narava je red brez vlade. Več kot je pravil in prepovedi, več je tatov in prestopnikov.

Nežna trpežnost – Nežnost narave premaga vsako nasilje. Voda je mehka, a prodre v skalo.

Preprostost – Narava je zadovoljna z danostmi. 

Pripravljenost – Vse, kar potrebuje, narava ima in ničesar ne išče.

Ponižnost – Narava ne ve, da ve... ne zaveda se svoje lepote.

Prisebnost - Narava ne definira same sebe, zato je (pri sebi).

Voditeljstvo – Velik voditelj je tisti, ki ga ne opaziš. 

Plodnost – Narava daje in ima vedno več.

Gibkost –  Kar  je  trdo in  nepremakljivo,  je  v  službi  smrti,  kar  je  mehko in  gnetljivo je  v  službi

življenja.
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