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Spremna beseda

Naraven človek je avtentičen.

Njegovo obnašanje je čisto. Njegova prisotnost je intenzivna. Je človek
življenjskih načel, čez katere ne stopi. V vsakem gibu daje vse od sebe
in do popolnosti odpleše igro Življenja¹. Korak stran od Življenja je zanj
kot madež na Duši, ki ga ne more prenesti. Ve, da ima Življenje svoj Red
in hoče mu zaupati. Njegov načrt je Popolnost, a če gleda z očmi, vidi,
kako je uničevan in spriden. Drži se svojih meja v vseh pogledih. Ne
more  soditi  ljudi  po  njihovih  slabostih  in  napakah.  Ne  sme  izgubiti
Zaupanja. Sprejme, da določenih stvari ne more zaceliti niti čas in se
naučil Živeti s tem. 

Tako ljubi naravnost, da jo noče z ničemer prekriti. Tako ljubi Življenje,
da se je Zanj pripravljen odpovedati vsemu, da bi Ga lahko Živel. Vse
lahko prenese, le izstop iz kroga Življenja ne. Lahko prenese ponižanja,
ne pa, da bi sam poniževal. Lahko prenese vse nasilje, da bi ga sam
zadal, tega ne bi prenesel. 

Njegova zaljubljenost  do načel  Življenja  je  ganljiva.  Kot  bi  ga v  živo
zabadale sulice, tako doživlja vsako nianso odstopanja od najboljšega.
Skladnost s Popolnostjo ga hrani in neguje. Živi za take neomadeževane
trenutke in ne spregleda nobenega. Nepopolnost sprejema s ponikom v
Popolnost za njo. 

Ve, da je čas, ki ga preživi na Zemlji, utrinek podarjenega Življenja. Tega
ne pozablja, nič ga ne more odvrniti od zrenja v neizrekljivo Dobroto in
Lepoto, ki ju doživlja za svoj Dom. Njegovo žarišče je usidrano v Milosti,
ki  jo diha. Niti  tiran ga ne premakne z Nje. Je najčudovitejša samo-
izraznost, pri kateri sam nima nič. Le to, da tega ne pozablja in jo z
ničemer ne omadežuje. 
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Je neustrašen, ne da bi se trudil zato. Je čist, ne da bi se čistil. Je kot
lotosov cvet, ki se ga umazanija ne prime. Nima niti ene misli, zato vidi.
Ne oklepa se ničesar, zato ni ničesar, kar bi moral braniti. Ne boji se
ničesar, ker se spomni sebe in Njega. Odmaknjen in spokojen šine kot
puščica v Svobodo. 

Neustrašnost obdaja ljubeče. 

Če se to zdi nedosegljiv  cilj,  lahko začnete že zdaj s prvimi koraki  k
naravnosti. Četudi bi bil prvi korak k naravnosti obenem zadnji, bi štel
enako  kot  vseživljenjsko  delo.  To  je  dovolj,  da  vam  Življenje  začne
tlakovati pot do Nje. Le zaspati ne smete in ne spreglejte Njegovega
vodstva, ki v srčnih vzdihljajih utriplje v vas. 

Življenje ve, v kakšnem položaju ste. Pozna vas v Celoti. Ve, v kakšen
svet ste rojeni in kdo vas 'vzgaja'. Pozna vaše muke in radosti. Ve, da
ste naravnost že davno pokopali pod racionalnostjo. Ve, kako zapleteni
ste v zemeljske pojme in pridobitve, v svoje ime in imetje, v dosežke in
znanje. Vidi vašo ujetost v 'utrinek' Življenja, v katerega ste privolili, da
bi se spoznali, pa ste na to pozabili. Potrebujete izumetničenost, da bi
lahko  zahrepeneli  po  Naravnosti.  Potrebujete  izgoreti  v  zapletenosti
svojih spoznanj, da bi cenili Preprostost danosti. 

Ne glede, kako dolgo ste se tajili,  avtentičnost ostaja kot neskaljeno
seme, ki čaka pogojev, da požene, vedno pripravljena, da vam ustreže,
ko se vam bo tako zahotelo. 

Avtentičen vsak trenutek biva na novo. 
Je popoln v neponavljanju samega sebe. 

Avtentičnost  je  velika  Ustvarjalka,  v  nenehnem  porajanju  še  večjih
Lepot, s katerimi poje hvalnico Življenja, ki ga je prejela.
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Od hoje po kletki utesnjeni,
njen pogled je truden in načet.
Zdi se ji, da tisočkrat zgoščeni 

drogovi so ji zatemnili svet.

Okretna hoja, polna veličine,
ki se v najmanjšem krogu zdaj vrti.

Je kako ples Moči okrog sredine,
kjer silna volja vklenjena sedi.

Le včasih tiho, vzdigne se zavesa z zenic,
pod njo zdrsi odsev sveta.

Gre lahko skoz napeti mir telesa
in potemni, ko pride do srca.
(Ujeta Duša Panterica R.M.Rilke)

Svet, ki vas obdaja, se zdi kot uročeno ponavljanje eno-in-istega, le da
se vrti v vedno manjših krogih, dokler vam ne zategne zanke okoli vratu.
Kot krti usmerjamo poglede v lastno izgorevanje utrinka in spregledamo
Nebo.

Kljub neugodnim pogojem za spominjanje naravnega, še ni bilo boljšega
časa  za  to.  Ne  spreglejte  tega  trenutka,  ki  vas  vabi  k  oživitvi
pozabljenega. Brez skrbi in nezaupanja opazujte rušenje sveta, ki je že
mrtvo in naredite prostor tistemu, kar pride na očiščen prostor samo po
sebi. Za naravnost se vam ni treba truditi. Napor boste potrebovali, da
se  očistite,  kar  ste  nanesli  vase  in  to  postavili  ob  srčnost  Duše,  ki
preceja Resnično od lažnega. Naravnosti  ne morete razumeti,  naravni
ste.  Izrišite  si  njeno podobo natančno in  skrbno,  da vam bo postala
zanesljiv vodnik po lastnih teminah. 

Tolteki,  vidci  brez  primere,  so  imeli  za  edini  smisel  pouka,  učencem
predstaviti  pojem  Biti  Živ.  Vabljeni  k  ustvarjanju  podobe  Živega  in
morda, koga potegne k sebi.

         Mentorica študijskega krožka       
   Marjeta Šumrada
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Uvod

Brez Življenja¹, nič nima smisla. Življenje je edini Smisel. Ureditev naših
Življenj nam pokaže, kaj cenimo; le poglejmo, kaj imamo. Nikomur ni
všeč, to kar vidi in zdravo je, če se vam vse, kar poznate, upira. 

Kako ganljivo je videti naravnega! In kako neizrekljivo bogat in čudovit
je njegov Žar, ki odseva Svetlost Življenja. Živ je, kdor pri plovbi skozi
Življenje ostaja v 'mejah' življenjsko dovoljenega. Miselna prožnost vam
bo, pri upodabljanju Živosti, potrebna. Ruši se, kar poznate, novega pa
še  ne  vidite.  Visite  na  previsu
med  dvema  nezdružljivima
pečinama  in  preostane  vam  le
to,  da  se  z  nogami  in  rokami
spustite  in  zalebdite  na
vzgonskem  Vetru  Življenja.
Preteklo  vas  ne  rine  več  od
zadaj,  prihodnost  pa  bo
poskrbela sama zase. Naravnost
se  vam  zgodi  v  tem  prostoru
Večnega sedaj.

Sodelujte  pri  edinstvenemu  trenutku  v  zgodbi  človeka;  raztaplja  se
membrana nezavednega in Svetloba sije tja, kamor žarek še ni posijal.
Samo-spoznanja, osvobajanja in razjasnitve vznikajo v dušah ljudi kot
kalčki  novega  sveta.  Smo  svetlobna  bitja  rojena  v  zelo  slab  sistem.
Čeprav se nam je zajedel v gene, vse več duš trga spone in smelo stopa
po poti lastne avtentičnosti.

Zemlja  se vrača Domov,  začela  je  dvigovati  svojo  vibracijo in  rasti  v
svojem Sijaju. Trikrat višje vibrira kot do sedaj, na trenutke pa zatrepeta
tudi  petindvajset-krat  višje.  To  so  sunki  Moči,  ki  nam  jih  poklanja
Življenje, da nas podpre v zapuščanju nižin.
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Z dvigom zemljine vibracije se naši geni širijo, 
da bi vase sprejeli več svetlobe. 

Morda ste opazili Zemljin dotik, ko ste opustili katero od neživljenjskih
navad, ki jo do zdaj niste mogli ali je ne prepoznali za škodljivo. Kakšno
darilo! Godi se dolgo pričakovanje po osvoboditvi imena človeka; imena,
ki  ga  nosimo  požrešno  in  sramotno,  a  se  mu  vrača  Dostojanstvo
ljubečega ustvarjalca.

Knjižica je drugi del letošnje trilogije študijskih krožkov
in  nadaljevanje  Gozdnega  krožka. Gozd  je  vaš  velik
prijatelj  pri  spominjanju  naravnosti,  brez  truda  vas
uglasi nase, ki je Resničen, če mu s tihoto dovolite.
Tudi naravnost se bo pojavila, ko
boste prenehali misliti, kako naj bi
živeli. 

Tretja Večna modrost zdravljenja
vas praktično popelje na po osebne čistke, ki jo bo
moral opraviti vsak, ki bo hotel v Življenje. Ne bojte
se  rasti,  ki  jo,  če  ste  vsaj  malo  živi,  že  dolgo
pričakujete. Zdaj je čas zanjo!

Izobraževalni cilj  krožka je upodobiti naravnega
človeka, kaj mu je sveto, kaj poudarja, kaj slavi in Živi. Najvišjo hvalo
Življenju  daje,  kadar  ostaja  Živ,  kljub  vse  močnejšim pritiskom proti
temu.  Njegovo  Žarišče  je  v  instinktu  Duše,  ki  neustrašno  izbira  poti
Ljubezni.

Akcijski cilj je pričujoče delo. Nihče ne more z gotovostjo reči, kaj je to
naravnost.  Naravnost  je  Živost,  Življenje  pa  se  spontano  prilagaja
vsakemu trenutku znova in znova in izključuje premišljenost.  To delo
vabi  k  izgraditvi  'hrbtenice',  ki  postavi  temelj  Naravnemu,  zatem nas
prebujeno dejavna Duša vodi sama.
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Pristnost je izbira,
ki jo izberete vsak dan.

Ostajajte Resnični!
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