onežimo svet onežimo svet

Ob škrlatnem siju zahajajočega dne je mesec dni pozneje spoštljivo listal
pravkar natisnjeno knjigo Čas za čaj. Izgovoril je te besede:
Otrok moj, zdaj si živo bitje. Opravi svojo nalogo – pojdi v svet. Razširjaj
sporočilo. In bodi pripravljena na vse. Nekateri te bodo častili. Številni te ne
bodo opazili. Srečala boš tudi take, ki bi te na grmadi zažgali.
To je usoda knjige. Nalogo je treba opraviti, kljub posledicam. Zato
potuj. Številni te potrebujejo. Predvsem otroci.
Pogovori se z njimi. Poskrbel sem, da je pogovor lahko odkrit. Skrivati
otrokom ne smemo ničesar. Olepševanje stvarnosti je škodljivo. Kdaj
pa kdaj je to naravnost hudodelstvo. Zato potuj kot resnica. Da, kot
resnica. To je način, da pomagaš najbolj ogroženim – otrokom.
Otroci pa bodo jutri odrasli. In bodo urejali svet. Pomagaj
jim, da lepo odrastejo, da postanejo dobri ljudje. S tem boš
pomagala vsem – ljudem, živalim, rastlinam, vodi in
zraku.
Potuj. In pridi kaj na to jaso. Povedat kaj o
svoji življenjski hoji.
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Ob čaju: Vzgoja otrok
Otroški zbor
Bodi pravičen in dober do vseh – tako nas učijo nekateri starši. Skrbi zase in si
prilásti, kar si lahko – tako nas drugi pripravljajo za življenje. Vsi ljudje smo bratje
– nas učijo prvi. Druga ljudstva so manj vredna – nam dopovedujejo drugi. Kako
je to mogoče, Knjiga, ti nam povej!
Knjiga
Številni starši in učitelji vas napačno vzgajajo in nespametno spreminjajo vaše
potrebe. To je velika nesreča. Igra in prijateljstvo, učenje in ljubezen – to so
potrebe vseh vas. Zaradi nevednosti in nespametnih navad vas nekateri oropajo
za lepoto življenja. Jutri, ob čaju, jim povejte, da vsi želite postati dobri ljudje.
Recite jim, naj vam to omogočijo.
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Knjiga
Ni v naravi otroka, da bi zmagoval nad svojim prijateljem.
V premagovanju drugega je nekaj grdega. Otrok želi, da sta s prijateljem
enakovredna, vsak pa naj sledi svojim talentom. Zmage nad drugimi
potrebujejo tisti, ki živijo zgrešeno. Obremenjujejo vas s tem, da bi
obvladali čim več veščin. S pomirjevali ali poživili poglabljajo vaše težave.
Otroci in odrasli potrebujejo le eno veščino – veščino doseganja polnosti
življenja. To povejte odraslim, jutri, pri čaju.
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Knjiga
Odrasli naj razpravljajo o različnih verovanjih. Ko boste odrasli, boste
to počeli tudi vi. Odrasli vam ne smejo vsiljevati svojih pogledov. Ko
boste veliki, se boste sami odločali. Do takrat je življenje to, kar vas
obdaja – kar vidite, slišite, čutite, doživljate. Najhujše hudodelstvo je, da
vam dopovedujejo, kako je življenje nekaj, česar ne vidite, ne slišite, ne
čutite, ne doživljate.
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Otroški zbor
Že v vrtcu in osnovni šoli nas nekateri odrasli odvračajo od lepe narave.
Povej nam, Knjiga, zakaj to počnejo?
Knjiga
Težko jih je razumeti. Kot da bi nekateri odrasli želeli, da človeška vrsta
izgine. Neki zdravnik, ki je o lepoti življenja veliko premišljeval, nas je pred
2500 leti opozoril, da je bolno vse, kar presega naravne meje. Še prej je drugi
modrec razložil, da narava nasprotja spaja in tako ustvarja lepoto življenja.
Zato je moškega z žensko združila.
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Otroški zbor
Mesa ne smemo jesti, celo mleka ne, nič živalskega – razglaša mnogo ljudi.
Sodelujemo pri trpinčenju in ubijanju živali – taki so vse pogostejši glasovi.
Knjiga
Lastovka poje mušico, pri tem je ne trpinči. In poje jih le toliko, da se nasiti.
Takšno prehranjevanje je torej naravno stanje. Na ta način se tudi ohranjajo
razmerja med živalskimi vrstami.
Ta naravni red je človek pokvaril. Zaužije veliko več mesa, kot ga potrebuje.
Ko redi živali za hrano, jih večinoma hudo trpinči. Živali živijo vse življenje v
tesnih boksih, prevoz do zakola je mučen in dolg; zaradi grdih navad nekaterih
narodov je zakol boleč in žival umira na obroke – vse to so strašne krivice.
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Otroški zbor
Biti moramo sočutni do trpljenja kogarkoli. Navade drugih narodov nas bogatijo.
Tako nas številni učijo. Najprej je treba poskrbeti zase – govorijo drugi. Knjiga, ti
nam povej, kaj je prav!
Knjiga
Dobrota mora biti razumna. Da lahko pomagaš drugemu, moraš najprej pomagati
sebi. Nato pomagaš tudi tistemu, ki lastne stiske ni zakrivil sam. Druge pa poučiš,
kako naj si pomagajo sami. Tudi o mešanju različnih navad sem veliko poročala.
Vse navade niso lepe. Nekatere prinašajo nesrečo. Svet je lep, če je veliko lepih
navad. Zato jih je treba ohranjati. Zaradi mešanja kar tako pa številne lepe navade
izginjajo. Le najmočnejše ostajajo.
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Ob čaju: Razum in srce
Otroški zbor
Treba je poslušati glas srca – velikokrat slišimo to misel. Razumno je treba ravnati
– govorijo drugi ljudje. Kaj naj odraslim povemo, povej nam ti, o, Knjiga!
Knjiga
Človek živi z vsemi deli telesa. Možgani in srce so najpomembnejši. Kadar se
odločate za kaj, naj sodelujejo. Kako naj se človek oblači? Kako naj se obnaša? Je
človek v raztrganih čevljih ali tisti na vozičku manj vreden? Ali je treba sprejeti
vsako drugačnost – tudi tako, ki nas ogroža? Morda le tako, ki je lepa? Je prav, da
nekateri lenarijo, drugi garajo, vsi pa dobijo enako plačilo?
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Otroški zbor
Kako je treba živeti – razloži nam, o, Knjiga!
Knjiga
Že dve tisočletji razširjam nasvet modrega in srčnega človeka. Svetoval je,
naj človek naredi, kar lahko. Če lahko pomaga sebi in drugim ljudem, naj to
stori. Če ne more pomagati mnogim, naj pomaga posameznikom. Če ne more
pomagati niti posameznikom, naj pomaga sebi. Sebi pomaga, če prav živi.
Vsekakor naj naredi, kar je v njegovi moči.
Ta nasvet je zelo koristen. Nihče med vami ne more spremeniti sveta. Vsak pa
lahko naredi kaj koristnega. Če narediš, kar lahko – si se oddolžil življenju.
Otroški zbor
Če nič grdega ne počnemo, pa še kaj dobrega storimo – ali pravilno živimo?
Knjiga
To ni dovolj – tako nas od nekdaj opozarjajo modri ljudje. Kolikor je v tvoji
moči, se moraš zoperstavljati grdobijam. Pri tem moraš slediti večni resnici:
Naj se slabše boljšemu približa.
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