Članek mar 2012
HeartConnection – Fizično telo je naša vstopnica za raj na Zemlji tukaj in sedaj
Naše fizično telo je naša najbolj enostavna povezava z
bogom (našo esenco, vesoljem, našo visoko
zavestjo,...). Vse premalo uporabljamo telo, premalo ga
čutimo. Slišal sem že, da se nekateri do svojega telesa
vedejo, kot da ni nič drugega kot prevozno sredstvo za
glavo, ki jo telo nosi od enega sestanka do drugega.
Stik z našim telesom je naša vstopnica za raj. To lahko
takoj sedaj praktično preverimo na naslednji način. Nekajkrat počasi, nežno in z občutkom
globoko vdihnimo. Že trikrat bo dovolj. Vdihnemo ne samo v svoja pljuča, pač pa čutite,
kako z vdihom fina energija napolni in poboža pljuča, trebuh, noge, roke,... Pri tem čutite
svoje telo, tako da pozornost usmerite v roke, noge,... in opazujete, kaj čutite tam. Verjetno
boste opazili, da se vam po rokah in nogah začne pretakati prijetna toplota, mravljinci, mir,
spokojnost, radost,...
Da je stik z našim telesom vstopnica za raj, za dobro počutje, opazimo tudi takrat, ko smo
cel dan fizično aktivni, npr. šport, hoja, planinarjenje, delo na vrtu, njivi... Po takih
aktivnostih smo prijetno utrujeni in imamo zdrav apetit, kar nam potem prinese še več
užitka na kavču, v savni, ob slastni večerji... in prijeten spanec.
Žal pa danes mnogi večino časa preživimo v pisarni, kjer razen možganov in prstov ne
uporabljamo kaj dosti drugih delov telesa. Pregreta glava ne prinese sreče, ugodja in miru.
Prinese naglico, strah, razdražljivost in nazdovoljstvo. Američani pravijo "be cool" in s tem
želijo povedati, da imej hladno glavo in toplo srce. Vroča glava prinese vroč trebuh in mrzle
roke ter noge, nemoč, razdražljivost, nestrpnost, nezbranost, nekreativnost, nemir,
utesnjenost in okornost. Medtem ko hladna glava prinese toplo srce, tople roke in noge ter
občutek mehkosti, prijetnosti, ugodja, varnosti, umirjenost, moč, kreativnost...
Naše trenutno življenje večini ne omogoča razgibanega dela na njivi, travnikih, v gozdovih.
Po drugi strani pa nam ne diši vsem, da bi se preselili se na samotno kmetijo, kjer je sicer
rajski mir, lepote narave, toda nam kmalu postane dolgčas. Nekateri radi delamo v pisarni,
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z računalniki, se družimo s sodelavci. Radi imamo intelektualne izzive, radi se lepo
oblečemo, uredimo. Radi izpopolnjujemo veščine kominikacije, druženja, veščine
kakovostnega in polnega življenja v modernem svetu. Radi pomagamo ta moderni svet
spremniti na bolje, saj je v tem svetu marsikaj starega, preživelega in ne deluje več ali pa
nam celo škoduje (odnosi, politika, farmacija, zdravstvo, na nafti osnovano gospodarstvo
in na kemofarmaciji temelječe kmetijstvo...).
Zato se lahko preselimo na deželo, če nam tako paše. Če pa ne, je treba v modernem
svetu najti svoj vir moči, hrano za duha, stik z naravo in svojim srcem. Če hočemo
prispevati k boljšemu svetu moramo najprej poskrbeti, da smo sami zdravi, močni,
zadovoljni in srečni. Za zdravje, moč, srečo in zadovoljstvo je zelo pomemeben stik s
svojim telesom, kjer je vir naše moči, tudi intelektualne moči in še mnogih drugih.
Pomlad je čas, ko nas narava v največji meri podpira, da se premaknemo, da se začnemo
gibati, kajti spomladi je vse prežeto z energijo rasti, brstenja, prebujanja (jang energija).
Mnogim je všeč tek, saj pri tem oblikujemo svoje telo,
postanemo močnejši, enostavnejši in zadovoljni z
enostavnimi stvarmi. Poleg tega se pri organiziranem
teku tudi družimo, kar je zelo pomembna hrana za duha
- druženje, komunikacija, navezovanje stikov, smeh,
dajanje in sprejemanje radosti, znanja,...
Zato smo za vas v Ljubljani (ob Koseškem bajerju in
gozdovih poleg bajerja) pripravili redno tedensko gibanje v naravi - raztezanje, lahkoten
tek (ali hitra hoja, če vam trenutna telesna pripravljenost še ne omogoča teka) in kratka
meditacija v gozdu. Več o tem na www.heartconnection.si/gibanje.html.
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