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   V s a k  j e  s a m  odgovoren 
z a  to,  k o m u  p o d e l i 

  aV to r i t e to  i n  m o č
Drži, večkrat me kdo pokliče, povpraša in pričakuje 

moj odziv ogorčenja ali sodbe. “Kako je lahko ta oseba 
zdravilec, ko pa je pil toliko let; kako je lahko ona 

terapevtka, pa je kradla v trgovini; kako je lahko ta in 
ta učitelj, pa še osnovne šole ni izdelal”, to so pogosta 

vprašanja tudi na FB.  Vse je prehod in vsak ima svojo pot, 
rada rečem. Tudi ogorčenje ali začudenje nad človeško 

plehkostjo, nevednostjo ali pozabljivostjo je le faza odziva 
v niansah našega razvoja. A te faze preidemo in zagotovo 

nas življenje zopet sooči z nami samimi: kako gledamo 
na ljudi, na svet in na vlogo naše zavesti, ki se razvija 

ob navedenem in pokaže, kje trenutno smo. V iskanju? 
Hrepenenju? Tolažbi? Ali v miru, ki oplaja sam po sebi?

A osnovno vprašanje ostaja. Kako to, 
da se danes že skoraj vsakdo ukvarja z 
zdravljenjem, če ne s hrano, pa z ener-
gijo; kako to, da si nekateri že po eni 
prebrani knjigi upajo voditi delavnice 
in si pripnejo zasluge za spontana ali 
naključna ozdravljenja? Seveda tako 
kot vsepovsod drugod tudi na področ-
ju iskanja globljih resnic obstaja kon-
kurenca. Iščejo številni. Vendar bolj 

ko razumemo ustroj sveta in človeka v 
njem, manjšo potrebo imamo po iska-
nju, vse več pa je čudenja. Spoznamo 
namreč, da je že samo iskanje v resnici 
pot. A lahko je tudi stranpot – ko se 
tako zelo zamotimo z iskanjem večnih 
resnic in pri tem pozabimo, da je treba 
pomiti tla, očistiti stranišče, poskrbeti 
za družinske člane in odgovorno bivati 
v svetu.

V svetove duha se zatekajo številni, 
saj se od daleč zdi, da lahko prav vse 
prodate ljudem, ki so v stiski ali za-
četniški nepoznavalci področja. Spo-
mnim se stranke, ki je razčiščevala 
silno jezo na očeta. Z mamo ju je za-
pustil, bil je nasilen, zapravljiv in poln 
samega sebe. Danes pravi, da se ukvar-

ja z bioenergijo in da je sila uspešen. 
Pomaga pri revmi in podobnih vnetjih. 
Sam je bil nekoč športnik. Morda je 
spoznal zmoto, se očistil in pričel ži-
veti v skladu s principi luči? Morda je 
le zaslužkar, ki v resnici verjetno niti 
zasluži ne tako veliko, kot misli jezna 
hči. A dobro je vedeti, da je vsakdo, ki 
v nas sproži jezo, v resnici naš učitelj. 
Spomnim se še veliko drugih iskalcev 
bližnjic, ki so z besednimi igrami na-
črtovali lahkoten zaslužek. Nekaterim 
je celo uspelo, a le kratkoročno – kajti 
veliko je poklicanih, a malo izbranih.
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Denar sam po sebi ni težava, težava 
je v ljudeh, ki nekritično pokimajo 

vsakomur, ki se morda ceni bolj 
od njih in pozna psihološke vidike 
manipulacij in prepričevanja, kar 
je številne ‘učitelje’ naučil ravno 

mrežni marketing.

Moč zdravljena je v nas
Danes vemo, da se telo v ustreznih okoliščinah zdravi samo. 
Naš genetski ustroj je izjemen in ob optimalni podpori 
spanja, duševnega miru in notranje tišine lahko dosegamo 
različna stanja, ki jih svet literature navaja kot siddhije ali 
čudežne moči. Lahko se hitro regeneriramo, pomlajujemo, 
shranjujemo energijo, prečistimo negativne vdore v naš si-
stem, če se zgodijo … Tako sami sebi počasi postajamo naj-
boljši prijatelj in prenehamo beračiti za sprejetje, ljubezen, 
podpro pri drugih, ker postajamo vse bolj celoviti. Ko smo 
brez lukenj na subtilnih ravneh, takrat zares zažarimo in si-
jemo kot sonce. Brez kalkulacij. Samo sijemo. Običajno brez 
posebnih ambicij. Takšna je naša človeška narava.

Seveda nas lahko hoja po žerjavici pripelje do tega poseb-
nega stanja razširjene zavesti, da izpustimo zavore in se isto-
časno pretočimo s kozmično in zemeljsko energijo. Lahko 
izberemo tudi drugo pot, na primer pot sufijskega vrtenja, ki 
nas vrže iz ustaljenih tirnic in sistemov mišljenja, samoprevar 
in uničujočih samoprerokb, ki spijo v nezavednem in se jih 
zavedamo le delno. Pot risanja mandal, slikanja ali plesa, pot 
kontempliranja v tišinah samostanov ali osvajanja vrhov gora 
so prav tako izbori transcendence, ki jo ob teh drugačnih 
izkušnjah doživimo. In ob katerih se celimo.

Zato morda niti ni pravo vprašanje, kdo je lahko učitelj 
in kdo je upravičen drugim soliti pamet. Prav vsak, ki nam 
v življenju prekriža pot, ima za nas sporočilo in nauk, pravi-
jo modri. Vendar pa so poklicani ali izbrani zagotovo lahko 
le tisti, ki so v življenju sami šli skozi ogenj preizkušenj in 
težkih očiščevanj. Njihovih sadov bi si želel marsikdo, a nji-
hovi trnovi poti bi se marsikdo odpovedal.

Toda vsak ima v življenju svoj pomen in vlogo. Tudi ti-
sti ‘učitelj’, ki se še sam opoteka ob lekcijah, ki se jih trudi 
iskreno predati naprej. Pa tudi človeška nedobronamernost 
je lahko za nekoga zdravilna, ker v njem sproža gorečo jezo, 
ki ga požge in očisti. Navsezadnje se vsi učimo prepoznavati 
tako tiste, ki imajo resnično duhovno moč, kot prikrite tira-
ne, lažnivce in manipulatorje. Vsak od nas je sam odgovoren 
za to, komu podeli avtoriteto in moč.

Heroji
V knjigi Heroji (2015) veliko pišem o duhovni mafiji, ki 
prodaja plehke resnice za velik denar. Denar sam po sebi ni 
težava, težava je v ljudeh, ki nekritično pokimajo vsakomur, 
ki se morda ceni bolj od njih in pozna psihološke vidike 
manipulacij in prepričevanja, kar je številne ‘učitelje’ naučil 
ravno mrežni marketing. A kljub vsemu tako veliko števi-
lo iskalcev in dajalcev ali prodajalcev resnic naznanja nekaj 
zares lepega: zlata doba ni mit. In prihaja čas, ko se bomo 
kolektivno učili sposobnosti viveke, torej razločevanja iluzij 
od mimikrij, resnic od neresnic in čistosti od profanega, ki 
se prodaja kot sladkor.

In tako kot se prepletata dan in noč, 
jutro in večer, svetloba in tema, se člo-
veški apetiti po udobju in ugodju. Zato 
opisanih vmesnih faz ni treba pretira-
no soditi in se trošiti v ogorčenju. Ne 
nazadnje, da bi zares prepoznali vred-
nost sporočila nekega človeka, ga mo-
ramo vselej opazovati skozi čas. Skozi 
čas in se prepričati, da ima kaj novega 
povedati. In če smo sami širše razgle-
dani in izobraženi, laže presojamo zr-
nje od plev. Zato je tako pomembno, 
da beremo ustrezno literaturo in da 
znamo razločevati nianse in ravni psi-
hološkega vplivanja, ki samo po sebi 
izzove neko ozdravljenje.

In ja, tisti, ki si prisluži moč zdrav-
ljenja, zdravi že s svojo senco.

Tako je in bo. 


