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Poti duhovne 
evolucije

Sami kreiramo, s svojimi izbirami, sodbami  
in zapiranjem ali odpiranjem svojih kanalov, kanalov 

uma, srca in kreacije. A ko prepoznamo stvaritve, 
pozabimo, da so nastale prek medija naših zaznav …

Prva misel mladega človeka je projekci-
ja. Svet je takšen, hipen, poln preobra-
tov, včasih reda, drugič kaosa. Ko še ni 
rasti razvoja, so prva opažanja monoto-
na, črno-bela, nestanovitna in labilna. 
Čas napravi prve zareze dvoma, in se 
tako odmakne od udobja neizkušenosti 
ko sivine in barv neizkušeno duhovno 
oko ne zazna, čut ne resonira podtonov 
in misel ne zmore poglobitve. Umo-
vanje je polno pravil, sodb in plehkih 
zaključkov, ko vidimo le svoj odsev. Saj 
za globino potrebujemo tako kondicijo 
kot kapaciteto, kar pa pridobivamo prek 
prestanih izkušenj in preizkušenj.
Sledijo časi iskanj, lastnega jaza, iden-
titete in duhovnega jedra. Odraščanje 
je morda najbolj silovit prikaz trganja 
starih vzorcev in istočasne rasti no-
vih, kjer je vsak korak poln notranjih 
dvomov in pogosto tudi namišljenih 
ali realnih ovir. Duše, ki imajo v sebi 
izrazit notranji ogenj, v tej fazi najde-
jo smeri, ki so daleč od tistega, kar bi 
odrasli morda želeli.
In iskanja se nikoli ne končajo. Četudi 
smo že odrasli in polni znanj o svetu, 

človeku in Bogu, nas bivanje vselej 
preseneča. Preseneča s svojo neizmer-
no domišljijo, saj nas vedno obvaruje 
pred pretirano vero vase.
Notranji ogenj težnje po nečem, kar je 
nad nami, pogosto v teorijah svetega 
razumemo kot tisto prvino, ki posa-
meznika dvigne nad njegovo karmo, 
nad karmo njegovega roda in morda 
celo naroda. Zadnjih 40 let se znanost 
močno poglablja v vprašanja zavesti in 
sposobnosti izkušanja paralelnih svetov. 
Večkrat so številni novinarji in znan-
stveniki razglabljali o pojmu koherence, 
ki naj bi dejansko nakazal odsotnost 
notranjega boja, ki ga v sebi na poti 
duhovne evolucije vsakdo od nas bije. 
In ko se človek bojuje s seboj, spomini, 
mnenji drugih in vplivi sveta, neiščoč 
poti miru, začenja stagnirati. Hitro 
postanemo ujetniki lastnih projekcij 
uma, ne da bi se tega zares zavedli in 
prepoznali, da smo pravzaprav v zanki, 
v kletki. In ječe uma, misli in srca so 
večkrat nevidne, a zato nič manj tesne. 
In koherenca je tisto zlitje, ki se dvigne 
nad opisane omejitve. A kako in kdaj …

Demoni, strahovi, ranjen ponos, banke 
spominov in nečista okolja … Poto-
pljena srca v sanjah, ki so se naslikale 
na obzorju in izginile v megli ‘usode’, 
ki je številne popeljala v smeri, ki je 
niso zavestno želeli, brlijo le še z než-
nim sijem. Opazovanje sočloveka, ho-
dečega po poti, ki si jo je izbral, čigar 
koraki so strumni in jasni, misel čista 
in odkrita, uspeh neizbežen in smer 
visoka, navdihne luč potopljenih src, ki 
so se izgubila. Zato nikdar ne smemo 
prenehati verjeti v dobro, ta vera nam 
odpre vrata do teh, ki so na poti dlje 
od nas.
Odsotnost notranjih senc, slik prete-
klosti in idej o jutrišnjem dnevu, ki je 
vselej le fikcija, je stanje vmesnih faz 
razsvetljenja, ki ga doživlja tudi vse 
več Slovencev. Ali smo res na poti v 
Enost, kjer se bomo ponovno povezali 
v koherenci z Božjim Umom in začeli 
kreirati zdrave stvaritve? Je Slovenija 
res tista dežela, ki bo imela na tem po-
dročju vse bolj odmevno besedo?
Vse več ljudi ozavešča, da so sami 
Bogovi, h katerim molijo. Sami kre-
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Vsak cikel nosi po sebi lastno celovitost, 

ki nas nauči, da so nasprotja le igra svetlobe  

in teme, ki sta dva principa istega. 

In človek, ki se odpove celovitosti,  

ni uravnotežen niti zdrav.

iramo, s svojimi izbirami, sodbami 
in zapiranjem ali odpiranjem svojih 
kanalov, kanalov uma, srca in kreacije. 
A ko prepoznamo stvaritve, pozabi-
mo, da so nastale prek medija naših 
zaznav …
Povezani smo. Prek istih etrskih ka-
nalov kot tudi nečistih astralnih. Prek 
astrala lahko prepoznavamo poti, ki so 
prave, in presodimo, kdo na nas vpliva 
konstruktivno in kdo želi le postaviti 
prepreke za smeri, ki so šele zametek 
na obzorju, a možne materializacije. 
Res je, če želimo napredovati, moramo 
poiskati družbo vseh, ki so za napre-
dek pripravljeni odrekanja. Tako nas 
lahko na zahtevnih razpotjih 
podprejo, da se odločimo 
za prve korake.
Duševne motnje 
seveda niso bo-
lezen. So odraz 
astrala, poš-
kodb na teh 
delih in 
spusta kar-
m i č n e g a 
osipa, ki 
pr izadene 
vitalne dele 
subtilnih te-
les ter fizične-
ga telesa, zlasti 
srca in možga-
nov. Ključnega po-
mena je, da ozavesti-
mo astralni nivo nečistih 
in nebožanskih kreacij in se 
od njih odmikamo. Ter prepoznati 
moramo, katere misli so naše, kate-
re pa nam vsiljujejo drugi (več o tem 
v knjigi Onkraj razkritja materialno- 
duhovnega sožitja).
In evolucija sem in tja zapade v ten-
zijo revolucije; tudi jeza je občutek, in 
sveta jeze premore prebojno energijo, 
ki nas dvigne nad omejitve, zato je kot 
taka drugi obraz miru. Brez pritiska, 
napetosti in delno frustracije ostajamo 
v zamrznjenih stanjih, v zankah uma 
in avtomatizmov, ki nas samodejno 
porivajo v smeri, ki jih ne želimo. Zato 
hrepeneti le po eni dimenziji preboj-

nega cikla, ki je mir, in izključiti drugo, 
ki je boj, ni modro. Saj modrost vselej 
zaobjame celovitost. A kljub vsemu ne 
puščajte svete jeze, da vas razžira od 
znotraj; poiščite kanal, da jo sprostite, 
s čimer vas bo dvignila nad klasično 
zanko vzroka, kjer vselej niste nepo-
sredno delujoči akter. Delujemo prek 
vibracije, ki je celovit seštevek vsega, 
kar smo. Zato moramo biti budni in 
čuječi, da prepoznavamo cikle, v kate-
re se spuščamo. In vsak cikel nosi po 
sebi lastno celovitost, ki nas nauči, da 
so nasprotja le igra svetlobe in teme, 

ki sta dva principa istega. In človek, ki 
se odpove celovitosti, ni uravnotežen 
niti zdrav.
Ravnovesje. Struna, ki je napeta, 
ustvari zvok. Zvok ustvari obliko, be-
sedo, vzrok in posledico. Novo ravno-
vesje na drugi ravni kreacije. Čustva, 
ki se na poti duhovne evolucije odsti-
rajo, so barvita in prav vsa potrebna. 
Tu so, da jih prepoznamo in integri-
ramo v lastno zavest; da ne ločujemo 
sveta na dvoje, da presežemo dualiz-
me. Tu smo, da se naučimo energijo 

čustev sprejeti in potencial strune ui-
grati v sozvočje kozmičnega toka, ki 
nas, ko mu le dovolimo, vselej podpre. 
In v podpori lastnega podzavestnega 
ustroja ne ustvarjamo več le za sebe, 
temveč postajamo kanal za kreacijo 
večnosti, ki vselej izbira in izbere v 
pravem trenutku vse, ki so pripravlje-
ni za darovanje.
A na poti je zares treba razločevati 
med niansami izkustev in se na pod-
lagi uvidov odločati – odločamo in 
izbiramo nenehno in naša zavest bdi 
v ozadju namer, ki botrujejo odloči-
tvam. Odločitev je pravzaprav izbira 
vsega, kar je lahko, a obenem zgolj 

tega, kar na koncu izberemo. 
Sozvočje z notranjo melo-

dijo, z našo pesmijo, ki 
je včasih melanho-

lija mola, drugič 
pa vibracijska 

p o s k o č n o s t 
dura, je naša. 
In sprejeti 
m o r a m o 
vse nianse 
svoje biti, 
da se izrazi 
v sozvočju 

dualizmov, ki 
se slej ko prej 

zlijejo v eno.
In evolucija se 

približuje enosti in 
vsemirju, kjer ni več 

razločevanja. Razločeva-
nje je le pot učenja, sprejema-

nja in spoznavanja vseh fenomenov 
in oblik, ki so tukaj za nas z razlogom 
preobrazbe. Vselej se preobrazimo od 
znotraj, za kar potrebujemo okolno-
sti, ljudi in izkušnje. In vsak se odraža 
prek sebe, drugih in prek spominov, ki 
pripadajo času, materializiranih idej, 
ki pripadajo zemlji, in lahkotnih duš, 
ki pripadajo Bogu.
In morda smo v tem trenutku le na-
ključni niz trenutkov, ki se je ujel v 
um, fiksacijo ali fikcijo, ki so tu, da se 
razblinijo po poteh duhovne evoluci-
je, s ciljem uigravanja v vesoljni orke-
ster koherence. 


