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 Zven realnega časa
Kakšne melodije sprožajo novice, s katerimi 

smo bombardirani ves čas? Kako na našo 
lastno melodijo vplivajo zastrašujoče 

informacije o trenutni epidemiji? Kakšne 
zvoke odtiskujejo v naše duše izkušnje drugih 
ljudi, s katerimi se družimo in jih spremljamo 

na televiziji in v socialnih medijih?

Ali še imamo spomin na prazvok?
Na tišino?
Mehanični podatki o zvoku pravijo, 
da je zvok mehansko valovanje, ki se 
širi v dani snovi – trdni, kapljevinasti 
ali plinasti. Vemo, da človeško uho 
sliši zvok v območju med 20 Hz in 
20 kHz. Toda svet in vesolje zveni-
ta tudi zunaj tega območja. Celotna 
zgodovina človeštva, zlasti zapisi sta-
roselskih kultur, priča o tem, da so se 
naši daljni predniki znali povezovati 
s silami naravnega sveta. Začutili so 
lunine mene, solsticije, naravno zo-
renje ter rast rastlin in plodov. Za-
znavali so vibracije zemlje in neba, v 
celoti so bili povezani s kozmičnimi 
in zemeljskimi cikli. To je morda naj-

slikoviteje prikazano v filmu Avatar. 
Prav tako so bili globoko povezani z 
lastnim in kolektivnim nezavednim, 
kar pomeni, da so redno častili duha 
prednikov ter se pri pomembnih ko-
rakih in spremembah, ki so vplivale 
na skupnost, vselej v molitvah po-
svetovali z njimi. Takšna obredja ali 
iniciacije je vselej spremljal zvok, ki 
se je združeval s petjem, plesom in 
notranjo vibracijo srca, ciljem takš-
nih obredij. Saj ko se skupnost pove-
že v duši, je nepremagljiva. Podobne 
obrede so priredili pri lovu in si od 
kozmičnih sil pravičnosti izmolili 
hrano za preživetje; seveda niso de-
lali razlik med rastlinami in živalmi, 
saj je duh eno in delujoče v vsem. In 
vsak od nas živečih bitij oddaja sebi 
lastna specifična zvok in melodijo, 
kar slišijo jasno slišni. In vsaka naša 
misel je pravzaprav specifičen zvok, 
ki ga zaznajo angeli, in vsaka naša 

namera odmev, ki ga slišijo naša srca. 
In vsako dejanje, ki ga na podlagi 
vseh zvokov in odmevov generiramo 
vsi pripadniki človeške vrste, gradi 
zven trenutne realnosti. Z lastno me-
lodijo tvorimo gabarite sveta in ve-
solja. Zato je pomemben in ključen 
prav vsak od nas. In ti, draga bralka, 
in ti, dragi bralec, lahko tako veliko 
pripomoreš, soustvariš in osrečiš to-
liko bitij.

A za pravilno odločanje in preso-
janje o stvareh moramo biti zgrajeni 
od znotraj. Vsi, ki se trudimo budno 
opazovati svet okrog sebe, se zave-
damo, da je zven našega bitja, naša 
notranja vibracija, neločljivo pove-
zan z zvenom zunanjega sveta. Za-
vedamo se, kako nas obodi notranje 
zavesti usmerjajo, širijo ali ožijo v 
prostoru, znotraj katerega mojstrimo 
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svoj lastni zvok. Naša zvočna kopel je sestavljena iz 
intonacije našega glasu in vseh namer, ki jih zapiše-
mo, z glasom vred. Seveda nas ne določajo le misli, 
ampak celokupna energija življenja, ki jo sestavlja-
jo tudi čustva, gibi, besede, dejanja. Zveni naš dih, 
vsak naš gib, zvenijo naše srce, naša čustva in vsaka 
misel ter vsaka informacija ima specifičen odmev. 
Tega pa ozaveščamo s pojmom zavesti. In kot takšni 
hitro ugotovimo, kakšne melodije src in duš pojejo 
posamezniki, ki informacije izrekajo. Seveda se ne 
zavedajo, da z lastno melodijo gradijo vesolje, ki se 
odziva na točno določene misli in frekvence, ki jih 
izražamo z zvokom.

Življenjska sila, s katero izmenjujemo informacije 
v vesolju in z vesoljem, se širi prek koncepta zave-
sti – in ta se začne z zvokom. Z notranjo melodijo,  
s katero vibriramo navzven. Gre za neke vrste eho-
lokacijo, ko z zvokom raziskujem prostor. Ljudje 
imamo možnost in sposobnost širiti svoj lastni 
zvočni spekter in lahko postajamo čedalje sposob-
nejši prestregati informacije in jih – urejene, čiste 
in konstruktivne – oddajati. Subtilnejši ko posta-
jamo, tem hitreje in natančneje zaznavamo, kakšne 
melodije src in duš pojejo posamezniki, ko izrekajo 
informacije. In zato imamo vpliv in odgovornost, 
da podpiramo harmonije, ki jih s svojimi lastnimi 
dejani, ki sledijo usrediščeni misli, gradimo. Iz mi-
nute v minuto.

NotraNja iN zuNaNja zavest
Z zvokom notranje in zunanje zavesti postavlja-

mo novo paradigmo komunikacije med notranjim 
svetom in svetom zunaj nas. Tako se svet uči prek 
nas in mi prek sveta. Vesolje se širi v naši zavesti in 
mi z zavestjo vesolja. In zato prav vsi vzpostavljamo 
pogoje za vznik realnosti, katere del smo. In seveda 
je naša zavest tista, ki v zadnji instanci določi, kaj 
bomo sprejeli vase in česa ne. Retikularna formaci-
ja, ki je struktura znotraj možganskega debla, je na 
biološki bazi tisto, kar določa odpiranje in zapiranje 
oziroma prepuščanje informacij iz zunanjega sveta. 
In kot raziskujeta sodobna nevrologija in nevrozna-
nost, ki sta glasnici pojma zavesti in novodobnega 
proučevanja vpliva naše zavesti na realnost, med 
drugim prav zvok stimulira asociacijske kortekse 
naših možganov in deluje na ustvarjanje novih ne-
vronskih povezav, ki bi sicer soobstajale drugače.

Zato je še posebno v trenutni realno-
sti, polni zastrašujočih nizkofrekvenčnih, 
zdravju in psihi škodljivih informacij, 
izjemno pomembno, katere informacije 
sprejmemo za svoje. Če kdaj, potem je 
treba zdaj budno ločevati zrnje od plev.

In kako graditi na trdni, svetli in sta-
bilni notranji zavesti? Ključnega pome-
na je, da skrbimo za mentalno higieno s 
pristnim odnosom do sebe; meditacija, 
joga in podobne kontemplativne prakse 
nas notranje gradijo in skrbijo za kle-
nost, ki nas v časih preizkušenj podpre. 
Seveda je pomembno, da smo obkroženi 
z ljudmi in informacijami, ki so tvorne 
in kakovostne. Če smo trenutno v nelju-
bi situaciji in obkroženi z zelo neurav-
novešenimi ljudmi, še vedno lahko kre-
pimo kondicijo uma, psihe in značaja s 
telesno mentalnimi tehnikami in vaja-
mi, ki jih že zagotovo poznate. Tudi bo-
rilne veščine nam v tem kontekstu lahko 
pomagajo. In ko nas vesoljna previdnost 
in božja milost počasi združujeta z vse 
bolj svetlimi in ozaveščenimi ljudmi, se 
naše okoliščine začnejo spreminjati.

In tako postanemo odporni. S ča-
som in v času.

In zunanja zavest, ki je tisti obod jaza 
in socialnih stikov, čemur rečemo zuna-
nja identiteta, postaja vse bolj prefinjena 
in budna. Nič več ne sklanjamo glav ob 
vsaki provokaciji, še manj se počutimo 
ogrožene ob novicah, ki so bolj ali manj 
temnejših odtenkov. Ta zahtevni čas 
prečutimo kot duhovni mirovniki, ki se 
bojujemo le s seboj in z lastnimi odtenki 
iluzij, ki nam jih je čas po volji Sil Nara-
ve tako jasno zarisal pred očmi. In nikar 
ne dvomimo vase. 
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