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Kaj prižigamo v ljudeh?
Da, zares je pomembno, kaj drugi 

ljudje prižigajo v nas. In prav 
tako, kaj mi prižigamo v drugih.

Pogledala ga je globoko v oči in priče-
la verjeti vanj. Drugega ji ni preostalo. 
Mlad fant, ki je sin iz prvega zakona, jo 
je očitajoče bodril, da nikoli ni verjela 
vanj. Zares ni. Saj jo je preveč spominjal 
na njegovega očeta, ki ji je pred leti zlo-
mil srce, ko jo je zapustil samo z njim.

Da je vsa ta leta nezavedno vanj pro-
jicirala lastne strahove in odpor, se je 
zavedala le delno. A še ko je v tišini 
jutra ali praznini večerov, ko je ureja-
la dom in se mudila z gospodinjskimi 
opravili, zaslišala najgloblje glasove 
sebe, se ja ta opomin, da sinu dela kri-
vico, počasi krepil in zopet potihnil. 
Izgubil in izgubljal, dokler ga ni odne-
sel hrup vsakega novega dne in nalog, 
ki jih je tako uspešno reševala iz tre-
nutka v trenutek. A opomin je ostal.

Res je, vse se je kar zgodilo, samo-
dejno. In čas leti, bliža se njena jesen 
življenja. In začela je razmišljati, kdo je 
ona sama in s čim si je v življenje pri-
misila to, kar postaja njena resničnost. 
Nič več ni prav dobro vedela, kako se je 
zapletla z očetom sina, za katerega se 
je tega dne odločila, da bo vanj priče-
la verjeti. A tudi vanjo ni verjel nihče. 
Zato je sprejemala nižje plačana dela, 
in ko je na semaforjih opazovala drage 
avtomobile in lepe dame v njih, jih ni 
nikdar opazovala z zavistjo. Zdelo se ji 
je, da je vsaka ženska, ki ji uspe sami, 
vzor mnogim. In tako se je, takoj ko 
so se po koroni odprle terase lokalov, 
hitro odpravila na kavo s prijateljicami 
in opazovala pisan svet, ki se je pričel 
vrteti pred njenimi očmi. In naneslo 
je, da je spoznala čudovito damo, ki je 
potrebovala pomoč pri čiščenju in, da, 
ona je to priložnost sprejela.

Dama, ki je bila finančno neodvisna, 
lepa in samostojna, ji je pri vsakem 
plačilu podarila knjigo, vsakič drugač-
no, globljo in lepšo. Pričela je graditi 
lastno samopodobo. Ob prebiranju 
vrstic, ki so govorile o tem, kaj priži-
gamo v soljudeh z besedami, mislimi 
in dejanji, so se ji orosile oči. Srce je 
začutilo stisko, saj je prepoznala, kako 
malo je verjela vase. In kako zelo strah 
jo je bilo vselej za sina. Vedela ni, ali ni 

zamudila že vse možnosti, da mu po-
maga in stoji ob strani, in odločila se je, 
da ne bo odnehala. Vsak dan se bo za-
vezala k enemu dobremu dejanju več, 
s katerim bo sinu lepila perje na krila, 
ki so se utrudila od teže slabih misli in 
želja, ki niso nikdar ugledale luč sveta. 
Vesela je bila, da je dama v njej pre-
maknila nekaj bistvenega. Da, zares je 
pomembno, kaj drugi ljudje prižigajo 
v nas. In prav tako, kaj mi prižigamo 
v drugih.

Verjeti Vase
Opisana zgodba je dokaj običajna in 
potek naših usod in preplet ‘naključnih’ 
poti zares izjemen. To postane očitno, 
ko jih motrimo retrospektivno. Ko ho-
dimo po poti, kjer vidimo le delčke in 
nianse korakov, ki se zdijo verjetni, je 
gotovost v nas na zadostni stopnji, da 
nas ne preganja strah. A verjetnost, da 
se bo nekaj zares odvilo po naših pred-
videvanjih, je majhna, dokler naša za-
vest spi. A ko se prebudimo, ugledamo 
čisto drugačen svet. Barve še vedno ža-
rijo, a v njih je posebna intenziteta, ki 
drami. Dan je enak dnevu, a občutek, 
ki ga nosi, je iz uvida v uvid prodorne-
jši. In ko se uglasimo z lastnim mirom, 
ki ni nikdar dan po sebi, se odpirajo 
nove nianse resničnosti, ki se predajo 
našemu stremljenju. Vidimo in pred-
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vidimo trenutke, ki so se prej zdeli 
nemogoči. Ker se spremenimo znotraj 
sebe in v sebi, ni več potreb po igrah 
ega in lažnih identitet, ki sledijo lišpu 
zunanjega pogleda. Potreb po iluzijah, 
izgovorih in iskanjih ni več. Saj vse je, 
kot je, in v svoji prvinskosti se pred 
našimi očmi odvije življenje v svoji 
prvobitnosti, kjer naša projekcija, kako 
bi želeli, da bi bilo, odpade. In ta več-
ni razkorak med misijo, čutnostjo in 
brutalnimi dejstvi ozaveščeno oko ne 
vznemirja več. Saj je pot popolnosti 
stkana s časom in mestom, ki v izvorni 
podpori vsega tvornega v nas prične 
sovpadati. In rodi se vera.

Zato se nas pogosto dotaknejo na-
ključni dogodki in ljudje, ki naše ko-
rake preusmerijo k soncu. K izvoru, 
k sebi. Tako se je v ključnem trenut-
ku mame pojavila dama, ki je s svojo 
navzočnostjo in prebujeno zavestjo v 
njen zbudila ta klic. Saj ko se najdemo, 
nismo več sami. Luknje časa, spomi-
nov in želja se naenkrat zapolnijo z 
milino in prisotnostjo nečesa večjega, 
ki se spusti v nas. In vera se udejanja.

In vera vase je prvi kamen modrosti 
in opoja milosti, ki nam je dan. Pome-
ni, da zaupamo večnosti v sebi in se ji 
predamo. Nakaže, da smo precej več 
kot minljiva esenca, ki sebe zazna v or-
ganu, ki smo ga poimenovali možgani. 
Prepozna, da smo tu, da odidemo, in 
da odidemo, da lahko zopet gremo. In 
vera vase pomeni prvi korak pristne 
ljubezni do sebe. Ko nič več ne išče-
mo zunaj sebe. Ko smo našli jedro, od 
koder se napajamo mi sami in z nami 
vred vsi tisti, ki so naši sopotniki etap 
življenja ali pa celotnih poti, ki jo pre-

hodimo skupaj. In skupaj gradimo 
vero v dobro, saj ko vsak verjame vase, 
ne potrebuje več potrditev drugega. Iz-
gine primerjava, izgine boj. In rodi se 
vera v boljši svet.

Sinhroniciteta
Ta prelepi pojem, ki ga je skoval Jung 
in ga prepletel v svoj teoretski in izku-
stveni korpus ustvarjanja, postaja re-
alnost mnogih. Za kaj gre? Ne samo 
za nenavadne preplete naključij, ki se 
zdijo neverjetna in zares usklajena z 
našimi notranjimi ritimi in potrebami, 
ampak za nekaj več. Ko smo v vibraciji 
sinhronicitete, pričnemo delovati do-
bronamerno v celoti in na celoto. Ko 
v sebi uzremo verigo nasprotij, ki se 
kljub vsem povezujejo v nek poseben 
in čudovit napev življenja, prenehamo 
s pogledom ‘jaz’, nadomestimo ga z 
‘mi’. Ker se prav vse, kar si želimo in 
kar udejanjimo, prepleta v verigah usod 
z drugimi ljudmi, naša stremljenja niso 
nepomembna. In ko v svoje življenje 
privabimo sinhroniciteto, ki se prične 
z vero vase, se naš pogled zbistri.

Tako opazujemo, da nič ni tako, kot 
se kaže. Vsi pojavi se dogajajo istoča-
sno in paralelno in prav vse je dejansko 
možno. A kaj točno izberemo in kako 
ta izbor sestavimo v celotno življenjsko 
matriko dogodkov in njih posledic, pa 
zavisi od naše zavesti in inteligence, ki 
jo razvijamo. In kako razvijati inteli-
genco?

Sigurno so ključ do znanja poleg 
klasičnih oblik izobraževanja ljudje, 

ki jih srečamo, saj za nas pomembni 
drugi v nas prižigajo moč, da gradi-
mo mostove do novih znanj in mož-
nih svetov, ki jih znamo in zmoremo 
graditi. Ljudje, ki v nas prižigajo nekaj 
več, so sol zemlje. Vsi, ki so na nas vpli-
vali s svojo usodo, s svojim izrazom in 
specifičnim pečatom, ki so ga zapustili, 
prižigajo.

Upajoč nekaj, kar sami ne bi nikdar 
uzrli. Bodreč kot otrokove oči, ki so v 
opisani materi prižgale željo poiskati 
najboljši del sebe. Iščoč bistre tolmu-
ne večnosti za čase sedanjosti. Pravi 
ljudje, ki so zares povezani z nemin-
ljivostjo, v nas zanetijo iskre poguma. 
Poguma, ki nagovarja. Poguma, ki 
odpira nova poglavja istih zgodb, a vi-
denih drugače. Poguma, da si upamo 
zlomiti okove prepričanj, ki razjeda-
jo zdrava možganska tkiva mnenj, ki 
dušijo duha. Pogledov, ki šibijo srce. 
Izkušenj, ki ne dovolijo odmika.

Ljudje, ki v nas prižigajo tisto naj-
boljše, so najpomembnejša bitja, ki 
nam prekrižajo poti. In ko se uglasi-
mo v veri vase in v sinhroniciteti do-
godkov, ki nas gradijo drugače, mimo-
bežno ali celo v celoti spontano, smo 
tu z razlogom. Smo del tistih naključij, 
pod katera se bog ne podpiše. In tistih 
čudo strastnih prepletov energij duha, 
umov in src, ki rojevajo ideje, ki so bile 
dotlej nezamisljive.

In da bi srečevali takšne ljudi, se 
moramo pripraviti v sebi. Znotraj sebe 
ustvariti oltar očiščevanja, od koder 
delujemo jasno in tvorno za celoto. 
Kdorkoli po poti iskanja tistega bolj-
šega v sebi še vedno išče le sebe, ne da 
mi prisluhnil celoti, je na ponovnem 
začetku novega kroga, ki pa ga kljub 
vsem pelje v boljši jutri.

Ni tako težko potovati. In biti. Le 
opustiti se moramo. Ko se odpremo 
pustolovščini življenja, nas objame 
mavrica nasmehov in radosti, ki jo 
prebudi vera v nas same.

In tako kot mama, ki v lastnem sinu 
zazre lastno nepopolnost odločanja 
nekoč nekje ob spočetju, prepozna-
mo, da imajo tudi sence moč, da v nas 
prižgejo in nagovorijo svetlobo. 

In vera vase 
je prvi kamen 

modrosti in opoja 
milosti, ki nam je 
dan. Pomeni, da 

zaupamo večnosti 
v sebi in se ji 

predamo.


