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Da bi odkrili svoje bistvo in začeli 
razumevati zakone, ki poganjajo skrivnost 

našega obstoja, je treba prehoditi pot 
samotematizacije in samorazkrivanja.

Kdorkoli je kopal po globinah lastne 
duše, se je nemalokrat ustavil in občutil 
neskončno majhnost sebe in lastnih že-
lja v primerjavi s tistim večnim, s tistim, 
za kar večina ateistov1 reče, “nekaj pa je 
vseeno nad nami”. Razvoj duše se odvija 
na številnih poteh, prek številnih iskanj 
in zmot. Prave poti ni, so zgolj možne 
poti in izbire, ki jih sprejmemo na pod-
lagi najboljšega, kar je v nas. Pravih poti 
ni, niti napačnih. Potovanje vsakokrat 
definira pot in potovanje pove, kakšen 
je človek, ki je na poti.
Preden dospemo do bistva nas samih, 
prehodimo mnogo poti. Vsaka pusti 
sled, ki nas napravi takšne, kot smo v da-
nem trenutku opazovanja. Imamo mno-
go obrazov, a eno samo bit, avtentično in 
iskrivo bistvo znotraj nas samih. Poti do 
iskanja te biti je nešteto; vsaka tradicija je 
ustvarila samosvojo. Vzhod nas je naučil 
meditacije, zahod nas uči kontemplacije. 
Jug uči magije, sever umikanje razuma 
bolj subtilnim zaznavam.
Bistvo je skrito očem, tako našemu po-
gledu v sebe kot pogledu drugih na/v 
nas. Do bistva se je treba dokopati s tru-

dom in včasih trpljenjem2. 
Bistvo nas samih prekrivajo:
Z kulturni vzorci,
Y vzorci socializacije,
Z vzorci civilizacije,
Y individualni vzorci (značaj),
Z družinski vzorci,
Y družinske naravnanosti,
Z prepričanja sorodstva,
Y lastna identiteta.
Lastna identiteta, torej to, kar smo, je 
zmes zgoraj naštetega, poleg mnogo 
drugih, subtilnejših dejavnikov, ki kre-
irajo našo duhovno in materialno po-
dobo. Da bi dospeli do svojega bistva in 
začeli razumevati zakone, ki poganjajo 
skrivnost našega obstoja, nas čaka pot 
samotematizacije in samorazkrivanja. 
Tako prepoznamo, da usode ni. So zgolj 
posledice naših odločitev, ki se kažejo 
kot usoda.

Značaj človeka in 
njegova BiT

Značaj je posledica številnih vzorcev, ki 
smo jih prejeli do tega trenutka naših 
življenj. Ko berete ta zapis, opažate, da 

vas vaša notranjost opozarja na vzorce: 
ti so lahko pomanjkanje, malodušje, pe-
simizem, nagnjenost k teatralnosti, pre-
tiravanju, bolezni, manipuliranju, nad-
zoru, nasilju, samouničevanju, odporu 
do določenih ljudi, idej in tako naprej. 
Vsak človek ima v sebi paleto vzorcev, 
ki so neposredna kopija njegovega la-
stnega okolja, roditeljev, bratov in vseh 
pomembnih drugih, ki so na naša živ-
ljenja vplivali.
Kako prepoznati vzorce? Prav ti vzorci 
vam namreč preprečujejo, da bi živeli 
življenje izpopolnjeno in v obilju radosti.
Sprostitev in umiritev uma je prvi nuj-
ni pogoj iskanja pravega in bistvenega 
v sebi, od koder prihajajo pravi odgo-
vori za vas. Umiritev uma je za številne 
nemogoč proces. Iskanja, stremljenja, 
tekme vsakdana, opravki, naglica in te-
meljno nezaupanje v življenje nosijo s 
seboj nizko kakovost življenja, ne glede 
na dobre ali slabe zunanje pogoje biva-
nja, kot sta bogastvo ali revščina.
Vemo, da je duh predhodi telesu in da je 
materija posledica kreacije duha. In ko 
začnete vaditi tišino in samoto, se vam 

Bistvo človeka = 
njegova bit
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1Ateisti so večinoma označeni kot tisti, ki ne verujejo v nič. A vera v nič je prav tako udobna in tolažilna, kot je vera v 
Boga. To, da vso odgovornost človek pripiše sebi, je dejanje antropocentrizma: jaz kot človek sem center in jaz kot človek 
odločam.   2Besedi trpljenja se izogibamo; učenje ni nikdar užitek, vsaj tisto učenje, kjer lomimo stare vezi in zamere. Naša 
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vzorci v vašem umu začnejo slikati zelo 
jasno. Vsako novo odkritje je lahko bo
leče ali osvobajajoče. Vedno pa svetloba 
spoznanja bolečino zelo hitro preglasi 
in človek začuti osvoboditev od prisil 
vzorcev, ki so ga omejevali.
Treba je poudariti, da marsikomu uga
ja življenje v vzorcih in pogojevanjih. 
Udobje vsekakor ni zakon, ki bi vas 
privedel do razkritja sebe. Po razkritju 
seveda lahko živite udobno, a resnice 
in avtentičnosti ne žrtvujete za nekaj 
tako plehkega, kot je udobje. Udobje 
je lahko ohranjanje zakona zaradi ma
terialnih koristi, ohranjanje veze 
zaradi strahu pred zapuščenostjo. 
Umik v bolezen zaradi bega pred 
svetom in lastno lenobo. Če želite 
doseči več; če želite iz sebe iztisniti 
največ, morate na pot poštenja do 
sebe. Ni druge poti. Možne so bli
žnjice, a nagrade niso namenjene 
polovičarjem. Vse ali nič.
Ali so vzorci lahko dobri? Seveda 
lahko živite v vzorcih obilja (naša 
družina si lahko privošči skoraj 
vse), visokega statusa (moj oče 
je direktor), optimizma (vse se 
vedno uredi). Ti vzorci so manj 
škodljivi, a so še vedno vzorci, ki 
so praviloma nezavedni. Ne zave
damo se, zakaj delujemo tako, kot 
delujemo. In to je problematično. 
Seveda porečete, da je bolje, ko 
ima človek v sebi vzorec obilja, in 
ne pomanjkanja, optimizma, in ne 
pesimizma. Drži, na površni po
gled to velja. Globlje pa ne, saj poznava
nje sebe pomeni, da vzorce prepoznamo. 
Da jih prelomimo. Da jih zamenjamo z 
zavedanjem našega bistva, ki je oddalje
no od hrupa, strahov, hotenja in iskanja. 
Ko najdemo svoje bistvo, šele začnemo 
graditi svojo identiteto. Identiteto, in ne 
značaja, ki je po večini nepristen, ki po 
večini išče udobje in ki je pogosto maj
hen, sebičen in malenkosten.
Gradnja identitete kot novega pogla
vja naše osebne knjige o samokreaciji 
sporoča, da sami gradimo sebe in svojo 
prihodnost z odločitvami in delovanji. 

In pristna identiteta odslikava pristnost 
naše biti, ki je neskončna. Da bi razu
meli svojo bit, moramo zgraditi svoj 
odnos z Bogom.

Svet človeka in  
Svet Boga

Nimata nič skupnega, razen dejstva, da 
je iskra božjega v vsakem izmed nas. 
Svet človeka je svet socialne igre, naspro
tij interesov, želja, svet nestalnosti in vča
sih krutosti. Svet človeka se igra v nor
mah, ki jih postavlja zakon. Svet človeka 
se odigrava prek vrednot, ki jih udejanja 

vsakokratna kultura z ljudmi, ki ji pripa
dajo. Prenos vrednot, običajev in navad 
kultur je trajen, saj se ljudje vedno znova 
rojevajo in umirajo. Prenos vrednot pa je 
tudi spremenljiv, saj vsaka generacija pri
da posebnega duha, ki se kot pečat vtisne 
v kolektivni spomin. Svet človeka je pi
san, saj ga ustvarjamo posamezniki – ne
kateri imajo večji navidezni vpliv (slavni, 
bogati, posebni, sposobni) drugi manjši 
navidezni vpliv (mali človek). In vsak od 
nas išče poštenje in pravičnost, a videz 
stvari ju vselej zakriva. Odkrijejo pa jih 
energijske izravnave ali kozmično ravno

Imamo mnogo 

obrazov, a eno samo 

bit, avtentično 

in iskrivo bistvo 

znotraj nas samih. 

Poti do iskanja te 

biti je nešteto; vsaka 

tradicija je ustvarila 

samosvojo.

vesje, ki se vselej pokaže kot pošteno.
Za energijske izravnave poskrbi svet 
Boga, ki obstaja v vsakem človeku. To 
je Jaz, ta iskra, o kateri govorimo in o 
katerih pišejo vsa velika duhovna zrenja. 
Takšna izravnava torej uravnovesi vsako 
materialno življenje z duhovnimi merili. 
Prej ali slej ji je priča vsak človek1.
Svet Boga je svet, do katerega človek naj
de pot s poštenjem do sebe in s pristno
stjo, ki jo izžareva tako v svetu človeka 
kot v svetu Boga. Zavedanje, da je ma
terialno življenje socialna igra, v kateri 
zmaga ni zagotovljena, ponuja globlje 

razumevanje dinamike sveta.
Dinamika sveta ima zakone na
ključja in paradoksov, ki se poka
žejo prav vsakemu bitju na Zem
lji. Dobro se na krajši rok nujno 
ne vrača z dobrim, slabo nujno 
ne s slabim, vse dokler energet
ska izravnava ne reče bobu bob. 
Ponovno se pokaže, da je realna 
dobrota najbolj racionalna oblika 
sobivanja2 in na dolgi rok tudi naj
bolj donosna.
Uresničeni človek se zaveda zako
nov obeh svetov in jih v sebi zlije v 
eno. Igra igro, ko je na odru in je to 
v obče dobro. V sebi ve, da gre za 
igro. Dokler ne razrešite vzorcev, ki 
ste si jih privzgojili v vseh teh letih 
do sedanjega trenutka, igrate ves 
čas stranske vloge in se ne zave
date, da z vašo usodo razpolagajo 
vraževernost in želje pomembnih 
drugih ter njihovi interesi, ki jih 

uspešno vpnejo v lasten scenarij z igralci, 
ki igrajo po tujih, in ne lastnih pravilih.
Zato je ozaveščanje dolg in trajen proces 
in nikdar ne moremo z gotovostjo vedeti, 
kje se v nekem trenutku nahajamo. Pot, 
ki je varna, je vselej pot treninga duha 
in notranje budnosti, ki je ozaveščena v 
pravi nameri, nameri poštenja do sebe. 
In ker smo na začetku novega leta, je do
bro, da znova premislimo predpostavke, 
na katerih gradimo svoja življenja. Saj 
vemo, da je ogenj notranjega prevpraše
vanja vselej ključna vrlina, ki nam omo
goči, da ločimo zrnje od plev.  

notranja naravnanost def inira nekaj kot muko ali kot zgolj nujnost, ki bo prej ali slej minila.   3“Tisti, ki so bili zadnji, 
bodo prvi.”   4Dobrotniki so lahko ljudje s skritimi interesi. Pravo dobroto določi vaša namera, vaš namen, zakaj počnete 
tisto, kar počnete.
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