
Res je vprašanje,« pravi Maša, »kaj drži ta 
moj svet skupaj, in ja, prav si imela, Luci-
ja, imam pravico do svojih iluzij.«

Do kod lahko posegamo s svojim mne-
njem, ko nam nekdo zaupa svojo zaseb-
nost, zlasti če nam odpre dušo? Kje se jasni-
jo meje med tem, kar je, in tistim, kar zares 
morda bo ali pa ne bo nikoli? Kdo lahko pre-
sodi in sodi, kaj je prav in kaj ne?

Z iskrenostjo    
nad manipulacijo

Zloraba resnice je pogosto le jezik, nabru-
šen od notranjega gneva, prislinjen ob sočlo-
veka, ki mu nekdo na vso silo želi razlagati re-
snico. Taka, kot jo vidi manipulator, je morda 
le brutalni vidik njene notranje neurejenosti, 
ki jo projicira navzven, na naključno Mašo ali 
Špelo ali Tejo. Ljudje so polni nasvetov, s ka-
terimi pa v resnici odražajo bolj sebe kot dru-
ge. Notranja neurejenost se pokaže ob pr-
vem stavku, in zasaditi dvom v človeka je naj-
lažje, stati mu ob boku, ko se bliska in grmi, 
pa je drugačna resničnost, ki jo 
zmore čustveno zrel in uravno-
težen človek.

Resnica je beseda, s katero 
se kiti prav vsak, a redkokdo 
dojame, da ima resnica mnogo 
obrazov, a eno samo in ključno 
esenco, ki je vselej vezana na 
trenutek notranje iskrenosti in 
želje po tem, da se deluje po-
šteno, začenši pri sebi.

Številni so to lekcijo življenja že prepozna-
li, a tudi to, da se morajo v njej še mojstri-
ti. Učijo se, kako iskrenost do sebe pomaga, 
kako premaga ovire, ki so plod škodljivih sa-
moprevar. Obrazom in barvam življenja ni 
konca, in vsake toliko se pred nas postavi 
barva, ki ji nismo kos, ki je ne resoniramo, 

niti ne želimo vložiti truda v to, da bi jo spo-
znali. In tako se krog številnih obrazov resni-
ce nadaljuje in izjemam ni konca. Nenado-
ma postanejo odnosi med ljudmi preveč za-
pleteni, sama barva življenja pa ostane ne-
kje zunaj vidnega spektra zaznave. Rodi se 
nov uvid in nov življenjski svet, na katerega 
nimamo vpliva. O njem nič ne vemo. In ko 
ga začnemo spoznavati, ko naredimo prve 
korake v ta novi svet, v te nove barve, smo 
podobni otroku, ki vidi vse rožnato: zato 
imamo pravico do iluzije in vsakdo ne more 
biti poklican za nalivanje čistega vina. In te 
iluzije niso škodljive, saj so plod nepoznava-
nja, novosti, a ne samoprevar.

Slabe iluzije
Ko človek hiti v presoji sebe in se ne ustavi 

za premislek, hitro najde lažjo pot – tako od-
govornost prenese na druge ljudi. Ko to poč-
ne leta, ustvari koncentrične kroge samopre-
var in iluzij, ki so škodljive, saj skozi mreže 
nitk, ki zasenčijo presojo, ne prepuščajo ni-
ti rahle niti svetlobe, ki bi razjasnila mračen 

um in hladno srce. Prenašanje odgovorno-
sti na druge je eden od vidikov slabih iluzij. 
Življenje nas namreč vselej usmerja tja, kjer 
se bodo ustvarile okoliščine, ki potrgajo niti 
iluzij in ustvarijo prostor za svetlobo. Tako se 
vzpostavi možnost za proces zdravljenja naj-
globljih vidikov samoprevar.

Drugi vidik, poleg prenašanja odgovor-
nosti na druge, je kompenzacija lastnega 
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neuspeha: ljudje počnejo slabe stvari dru-
gim tudi zato, ker sami ne uspejo postaviti 
sebe in svojih sanj v pravi čas in prostor, ne 
priznajo si, da so morda delali premalo, med 
študijem preveč popivali, vedno iskali ute-
he pri mamah ali ženah ali ljubicah. capljajo 
za tistimi, ki so premagali številna območja 
neudobja, zato nimajo pravice kompenzira-
ti svojega gneva na njihovih plečih in prek 
psihološkega nasilja, kamor uvrščamo laga-
nje, podtikanje in obrekovanje, in prek ču-
stvenega nasilja, kamor uvrščamo vse obli-
ke zlorab zaupanja v odnosih.

In tako prenašanje odgovornosti na dru-
ge in kompenzacijo lastnega neuspeha v 
nasilje nad drugimi vidim kot slabo stran 
ustvarjenih iluzij, saj človek nikoli ne pogle-
da v sebe in nikdar ne sprejme odgovorno-
sti za svet, ki ga je sam ustvaril.

Dobre iluzije
Dobre iluzije so del sanj in hrepenenj, 

osrečevanj in prizadevanj. Dobra iluzija je 
lahko notranja slika in vizija prihodnosti, ki 

jo nekdo želi živeti, je tudi vme-
sna faza procesov prehoda in 
razhajanj z ljudmi, partnerji, star-
ši, je tista mogočna ustvarjal-
na sila našega uma, ki nas zašči-
ti pred zlonamernimi informaci-
jami in dejanji ljudi, ki kot govo-
rico razumejo le nasilje.

Ko se boste prihodnjič spuščali 
v razčiščevanje z drugimi, uredite sebe: če ste 
sposobni vpogleda v lastne iluzije, tako dobre 
in slabe, boste hitro prepoznali, katere sanje 
ljudi hrabrijo, katere pa vodijo daleč stran. Ta-
ko boste odgovorno rokovali z resnico in ljudi 
pustili, da dodelajo svoje lekcije, kjer vas mor-
da potrebujejo le kot nekoga, ki jih razume, 
sprejema in v njihovi nepopolnosti ljubi. 

Dobra iluzija je lahko notranja slika in 
vizija prihodnosti, ki jo nekdo želi živeti, 
je tudi vmesna faza procesov prehoda in 

razhajanj z ljudmi, partnerji, starši.


