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ZALETASUNA

BARRI POZGARRIA

Barri pozgarri bat irakurri dot: Amabost bizkaitarrek
osotzen daben gazte-talde bat, eguneroko irribarrea ez
aiztuteko eta barruko bakea billatzeko, inguruan dau-
ken izadiagaz denduan ta adiskidetasunean bizitea lor-
tzeko alegiñak egiten dabiltzala.

"Bide atalbagea" da taldearen izena eta aste-azken
guztietan batzen da, euren bizibideko eginkizunak izten
dautsen neurrian, egunsentirako eta euren izadi zaleta-
suna indarzen dabe, gogoetaz, yoga egin eta nasaitasu-
nean bizi izateko.

JARRAITZAILLEAK

Nik orain itaun au egiten dot: Biziera on beste iñok
jarraitzen ete dau?

Eta ez dakit erantzunik. Olako barririk ez da irakur-
ten albiste-bideetan.

Dana dala, alkarte onen jatorria ta zertzeladak jaki-
tea ondo etorriko jaku.

Asmo au Batxi esaten dautsoen batek sortua da.
Nor dan gizon au?

Bizi-izti edo Biolojia'ko irakasle bat. Barakaldo'ko
Udaletxean yoga'ren arduraduna, gauzak ikasten eta
aztertzen zalea da. Guztiok dakigu "yoga" bidea izan
dala, eundak gizaldietan irakasle, osagille eta ertilari
asko eta asko sortzeko.

BATXI'REN ASIERAK

Olantxe asi zan, Batxi'k azaltzen dauskunez: Itaun-
ketak egiteko eta tokiak ikustera joateko guraria, eta
ortik sortzen da gure gizartea zuzendu bear daben
etika edo oitura- bidea, eta gaiñera yoga'ren bidez,
beste ekiñaldi batzun antzera, norberaren oar-ikasiak
aztertu egiten dira, eztabaidatu, giza-izaki lez soin-arloko
izatasun barrietan ekiteko.

TALDEAREN ELBURUAK

Taldearen elburu nagusia, sentikerak eta biotz-ikarak
billatu eta aztertzea da.

Azterketa-lanak askatasuna eta aukeramen osoaz egi-
ten dira.

Gurariak eragozpen barik ikustatu bear dirala diñoe,
ori ez egiteaz estresa sortzen dalako; berba ori euskera-
tzeko, "artega, urduri, larri eta estu norberaren burua
ikustea" dala esan geinke.

Norbaiten barruko egoera, griña, esaso-aldi eta inda-
rra geldiazotetik datorrela diñoe.

Ikuspegi onegaz ikusten eta ikasten dabez sentike-
rak eta biotz-ikarak, oneitatik urteten dabelako barru-
miñak eta oiñazeak eta oneik arintzeko ekin egin bear
dogu.

NIRE ERITXIA

Orain nire eritxia emon-bearrean nago.
Alde batetik, Jesukristo Abadearen ikasle eta jarrai-

tzaille nazelako, bestetik euskaldun-fededun eta, Sabin
maisuak iñoan lez, Euzkadi'ren biotzik erdia Eleizea
dalako.

Zer dala-ta entzuten dogu ainbeste "yoga" itz ori?

"Yoga" berbea antxiñako "sánscrito" izkuntzatik dator
eta batasun-alegiña esan nai ei dau.

Buda'ren edo Bramanen jarraitzailleen jarduera ta
ikasbidea ei da. Irakaste-arauen bidez areik gogo-
-obekuntza ta batasun doatsugillera eldu gura dabe...

Ta zer? Ementxe Bizkaia'n Balendin Berro-Otxoa'ren,
Jazokunde'ko Martin Deunaren eta Aita Patxi'ren errian,
Jesukristo'ren ainbeste jarraitzaille zintzok, lekaide-
-lekaimeak, misiolari bioztunak eta sutsuak bizi izan
jakuzan lekuan sortu bear ete dira Buda'ren jarraitzaille
eta gurtzailleak?

Eta gaur oikera dogun yoga ori ete da obea Jesus'ek
mundu guztiko idaztirik ederrena ta baliotsuena dan
ebanjelioan diñoskun Zeruko Aitaganako otoi apala ta
zintzoa baiño...?

BIDE ULERGAITXAK

Dana dala, Jaungoikoaren bideak ulergaitxak dira.
Gu fededunok, eta sinismena galdu dabenak, Jaunak
epaituko gaitu eta bere aurrean zintzoak diranak gaiz-
katuak izango dira.

Alan eta guzti be, ez ikaratu iñoz, uste ona ta
itxaropena izan Jaunagan. Jesus'ek berariz maite izan
eban ikasle arek Agerpen-liburu ikaragarrian eta biga-
rren eskutitzean idatzi eban lez, "zuekana iñor ba'dator
au barik beste irakatsi bat ekarriz, ez egiozue agurrik
egin".
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