
OO tem, kako čas razumemo na simbolni ravni, ki je onkraj 
subjektivnosti, govori alegorija, ki jo lahko razumete kot 
domišljijski spis ali pa realno diskusijo z bogom časa 
Kronosom. 
Z bogom Kronosom sem v dobrih odnosih; večkrat me je 
preganjal, mi sledil in lovil moj rep. Rep so moje želje, ki so se 
včasih pomikale pred menoj. Spet druge so zaostale za menoj. 
Tretje se še niso  rodile, pa jih je slutnja po nečem jeklenem 
odnesla daleč stran. Rep želja je večen, trajen in morda se res 
da preseči sebe in lastne želje izpustiti, tako kot ptica izpusti 
osebno namero in pride točno tja, kamor mora priti.
Želja – kaj sploh je to?
Kakšna je narava želje, se sprašujem. V katerem času nastopi?
V globoki meditaciji mi bog Kronos odgovori.
Kronos: “Draga moja, želje so časovne niti, ki se povezujejo v 
kolektivni čas, v kolektivno zavest človeka. In čas je, tako kot 
mnogo dimenzij stvarnosti, ki jo ljudje razumete sicer zelo 
ozko, velik učitelj. Čas je pravzaprav velika dimenzija, ki od časa 
prapoka usmerja vse. S tem, da ga pravzaprav ni. In s tem, da 
pravzaprav je. Saj veš, da imate ljudje različne vplive na kozmični 
čas, na svoj subjektivni čas in objektivnost kolektivnega časa, 
katerega del ste vsi skupaj. In čas v človeški dimenziji še kako 
obstaja: za minuto zgrešiš avtobus, za sekundo ti spolzi zmaga 
iz rok, za hip se spozabiš in rečeš nekaj, česar ne bi želel. Čas 
je. Določa sestavljanja, karmična ujemanja in omogoča, da se 
dobro realizira točno tedaj, ko je to potrebno. Resnica torej je, 
da čas je in ga ni, da je dimenzija večnosti kot tudi tuzemskosti, 
parcialnosti in inherentne subjektivnosti.”

Iskalka:  “Kronos, če te prav razumnem, praviš, da se čas 
različno vrti glede na razvoj zavesti in glede na sposobnost 
notranjega zrenja, ki prek številnih treningov ustvari dandanes 
zelo redko lastnost, rečemo pa ji potrpežljivost. Opažam, da 
imajo ljudje do sebe različne stopnje iskrenosti. In da se prav 
vse nekje pozna, zapiše in shrani. Opažam tudi, da je zelo 
pomembno naučiti se počakati na pravi trenutek. In srečala 
sem zelo malo ljudi, ki to zares znajo. Redki izmojstrijo svoj 
notranji vrvež; predajajo se notranjemu in zunanjemu nemiru 
in iščejo utehe na različnih krajih: od skrajnega materializma 
do skrajnega asketizma. In tako večina hiti in se išče v 
različnih smereh neba: zdi se, da je njihov cilj hitenje s severa 
na jug, z juga na zahod … Da je cilj hitenje, iskanje tistega 'še'. 
Mar s tem ne kršijo duhovnega zakona kolektivne karme, ki 
čas razume na sebi lastne načine? Kolektivna zavest določi naš 
notranji ritem in pripomore k temu, da se naučimo socialne 
igre, torej odnosov med ljudmi, ki so močno definirani s 
časovnimi obrazci. Čas igra veliko vlogo pri tako rekoč 
vseh kulturah in v načinih, kako ljudje izmenjujejo dobrine, 
energijo, znanja in izkušnje.  
Opažam tudi, da imajo kulture, ki so potrpežljive, številne 
tehnike in obredja, ki pripadnike učijo, kako ohranjati vrednost 
času in ga ne zapravljati kar tako. A te kulture izumirajo. Po 
drugi strani pa je zahodna civilizacija prehitra: določeni ljudje 
povozijo druge. Kažejo visoko kulturo notranje nezrelosti 
in agresije. In s tem, se mi zdi, vnašajo nestabilne energije 
v okolje, v kolektivno zavest. Čas se tem ljudem sestavlja 
drugače.”

dr. Lucija Mulej Mlakar, sociologinja, publicistka, pisateljica, antropologinja, filantropinja

Znano je, da nam čas mineva različno, seveda 
glede na to, kako ga subjektivno doživljamo.  
Da je čas dogovor, ki ga usmerjamo z atomskimi 
urami, ki so silno natančne, da imamo svet 
razdeljen v časovne pasove, da ločimo cikličnost 
in linearnost časa, ni nepoznano.

Čas je in ga ni
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Kronos: “Res je, tem ljudem se čas sestavlja drugače, ker 
je njihova podzavest inkriptirana na popolnoma drugih 
ravneh. Skladno z zakonom karme in podzavesti so namreč 
na nekih ravneh blokirali naravni pretok stvari in dogodkov, 
ko so samodejno in samovoljno povozili tiste, ki so sledili 
modrosti in notranji resnici. Starodavne kulture razumejo 
moč cikla in se nanj navežejo, zato delujejo usklajeno s 
kozmičnimi zakoni. Ko sledite modrosti in notranji resnici, 
ustvarjate drugačne dimenzije stvarnosti: vaša podzavest je 
uigrana z ritmi vesolja. In tako se sestavite v čas, počakate 
na pravi trenutek in ustvarjate zgodbe, ki štejejo. 
Tako si enkrat ti tista, ki povozi čas, spet drugič nekdo drug 
ne upošteva vajinega skupnega časa. To je način, na katerega 

se skupaj učimo: vse je prav in istočasno nič. Zelo težko in 
nemogoče je oceniti napako v času, ko ta nastane. Šele v 
nekem časovnem razdobju stvari vidimo takšne, kot so.
Podzavest, kraljica vseh motivacij, pa je obenem muhasta 
vladarica, ki udari takrat, ko nihče ne pričakuje. Bistvo 
življenja je trening biti v stiku s tistimi dimenzijami vas 
samih, ki so globlje in pravičnejše. In ko se poglobite 
v tisto najbolj intimno notranjo resnico, poglobite stik 
z lastno podzavestjo. Zato so duhovne vaje in treningi 
tako velikega pomena. Vsaka meditacija poglobi stik 
s seboj. Pravi stik s seboj se gradi leta. Z leti dosežete 
sposobnost samoobvladovanja in ob pomoči notranjih sil, 
ki jih obvladujete, krotite hitrost strasti – postajate mojstri 
notranjega vrelca. Šele takrat se vam odpre kraljestvo 
podzavesti.”
Iskalka: “Torej je strast nekaj, kar se povezuje s časom?”
Kronos: “Ne samo da strast povezujem s časom. Strast 
nastane v času: ko se ujame par oči, ko zaigrata dve srci, ko se 

uigrata v isto melodijo duši, ki nepretrgoma iščeta. Strast se 
zgodi v času, v času se nadgradi in se spremeni v čisto luč, če 
je seveda strast pozitivna in graditeljska. Če je prisotna strast 
po grajenju in doseganju ciljev, velja podobno: pogosto je 
težko brzdati notranji vrelec izbruhov energij, ki se bohotijo 
v umih ljudi, v njihovih srcih ali dušah. Pogosto sta ta sila, ta 
strast tako siloviti in nevzdržni, da ljudje ne morejo čakati. 
In ta sila jih povozi. Prevroč ogenj jih opeče. Čas se ustavi 
in začne graditi drugače. Zato se ljudje največkrat učite prek 
medija (za)čudenja, nemoči in notranje stiske, ki zahteva 
zrenje – zrenje v daljave, v globine in višine.
Dokler ne prideš do točke skrajnosti, ne veš, kaj je na drugi 
strani, ne moreš vedeti, kako boš odreagiral. 

Kraljestvo podzavesti pa se odpre, ko premagaš stranpoti, 
ki so lastnosti, kot so prehitro sklepanje, nebrzdanost, 
nepotrpežljivost, črnogledost, pretiran optimizem in vse 
tisto, kar vas vodi v smeri neravnovesja s seboj in posledično 
s svetom in z drugimi.”
Iskalka: “Razumem, zdaj mi je jasno. Kronos, ali se lahko 
s teboj v meditaciji pogovorijo tudi bralci, ki bodo brali ta 
najin zapis?”
Kornos: “Seveda. A vprašanje je, ali bo njihova bit polna 
naravne čudi, da si bodo kaj takšnega sploh dovolili; da se 
ne bodo spraševali, ali je to le njihova domišljija ali se jim 
blede … ali si vse le domišljajo. 
Stvari je treba presojati po sadovih in plodovih, in ne po 
formi, ki je vidna. To, kar sva, draga iskalka, zapisala, je 
resnica. In po tem naj sodijo. Ne bom govoril z vsakim. 
Seveda ne. Le s tistimi, ki so dovolj tihi, da me bodo slišali, 
ki so dovolj preizkušani, da me bodo sprejeli, in modri, ki so 
se odrekli oholosti samopomembnosti.”
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Vsaka meditacija poglobi stik s seboj. Pravi stik s seboj se 
gradi leta. Z leti dosežete sposobnost samoobvladovanja in ob 

pomoči notranjih sil, ki jih obvladujete, krotite hitrost strasti – 
postajate mojstri notranjega vrelca.
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