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Bitke in iluzije, 
da jih ni

Usoden je bil milimeter, pri vsem prostoru na tem svetu, 
za tega mladega človeka, en sam milimeter. Če bi volan 

obrnil malo prej, sekundo prej, bi preživel. In oče z njim 
vred. Zdravje, bolezen. Ko smo zdravi, želimo svet. Ko nas 

zadene preizkušnja kateregakoli tipa, želimo le mir. Kako je 
zares vse odvisno od okoliščin, ki določajo naš pogled. Našo 

empatijo. Našo sposobnost za čutenja zgodb ljudi.

Da pretirano vdajanje udobju, prestižu 
in hedonizmu otopi čut za sočloveka, 
ni nova ugotovitev. In da nas le lasten 
trud in lastna dognanja dvignejo višje 
na evolucijski stopnji razvoja duš, tudi 
ne. A koliko vas je, ki zdaj berete te 
besede, res zaupanja vrednih? Ko pre-
davam predmet trening motivacije in 
samopodobe, študentje obnemijo ob 
članku, ki govori o tem, da imajo ljudje 
o sebi v povprečju zelo visoko mne-
nje. Začudeni berejo, da je večina ljudi 
v modernih, z obiljem prenatrpanih 
družbah nesposobnih resnične samo-
kritike in vpogleda vase. Še več, ljudje 
v teh istih družbah radi ogovarjajo 
tretje osebe, iščejo napake v drugih in 
so za nekaj malega prestiža ali udobja 
pripravljeni povoziti ali izigrati kogar-
koli. Četudi meditirajo, ne jedo mesa, 
vozijo kolo in nasploh ne onesnažujejo 
zraka, mentalno, emotivno in duhovno 
niso brez toksičnosti. Članek nekako 
prikazuje, da pretirano udobje in sta-
nje, ko se človek ne trudi, ohromi nje-
govo človečnost.

Boj za doBro
Beseda boj ima negativni predznak, 
saj po sebi res ni nujno najbolj pozi-
tivna. A če pogledamo globlje, pre-
poznamo, da vsakdo nekje bije bit-
ko. Če ne s svetom, pa sam s seboj. 
Z lastnimi iluzijami. Radi rečemo, da 
je sreča na strani pogumnih. In res je, 
sreča je tisto, kar doživljamo redno. A 
sreča prihaja v majhnih količinah, po 
milimetrih. In kapljicah. In če smo 
pogumni, ujamemo te trenutke in jih 
spravimo na varno v srce in tam so 
do večnosti. Ta klic k pogumu ni na-
ključje. Vprašaj se, draga bralka, dra-
gi bralec, si pogumna, si pogumen? 
Kako se soočaš s svetom in z vsemi 
nasprotji, ki jih vidiš? Se umakneš 
vase in skriješ še tisto nekaj udobja 
zase ali si upaš in tvegaš vse, zato ker 
verjameš v vizijo, v dobro in lepo? Za-
kaj bi bežali pred bitkami? Vselej so 
tu. Smo del naravnega cikla zemlje 
in nihče izmed nas ne more ubeža-
ti vremenskim vplivom in viharjem, 
vetrovom in preizkušnjam, k jih nosi 

življenje. Je pa nekaj res, kar lahko na-
redimo vsi in vsakdo od nas. Vsaj tisti, 
ki se imamo za duhovno prebujene. 
Vselej lahko ohranimo stik s tistimi, 
ki se na poti opotekajo. Vselej lahko 
odpremo srce za vse, ki jih tarejo re-
alne stiske. Seveda, lahko nas vsakdo 
zmanipulira s svojo nesrečo, a v sebi 
vedno začutimo, kje ima nekdo stisko 
in zakaj. Ter zlasti, kdo bremena nosi 
in kdo jih pred nami vrže na tla. Vča-
sih lahko pomagamo gmotno, drugič 
le s prijazno besedo. Tretjič z iskreno 
direktnostjo. Četrtič s sočutjem. Petič 
s pogumom. Šestič z dobro mislijo. 
Saj je boj, ki ga bije vsak od nas, boj 
vseh. A na različnih etapah življenja 
in dozah ter scenarijih. Bogati ali rev-
ni, lepi ali prazni. 
Boj za dobro je vselej tu.

IluzIja udoBja In 
všečnostI

A človek, ki ve, da si je za dobro treba 
prizadevati in večkrat boriti, ni tipi-
čen kimavec niti tipičen potrošnik, ki 


