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Milina ali 
odsotnost iskanja

Ko razmišljam o barvah in vseh pojavnostih, 
ki jih naše oko zazna, subtilno opazim vse 

tiste ravni, ki so vidne z notranjim zrenjem. 
Opazujem svet in okolico z njim. Kot 

antropologinja sem naučena videti tisto, 
kar je pod Freudovo goro.

Zgodi se, da zaznam esence neza-
vednih ravni. Nekaj jih opazim pri 
sebi. In tudi pri drugih. Seveda so 
vsi drugi slike nas samih, saj nas vsak 
svojstveno določi in definira. Ali kot 
reče Emerson: “Vse, kar posameznik 
uzre zunanjega, ustreza njegovim 
duševnim stanjem. In v zameno mu 
je vsaka stvar razumljiva toliko, ko-
likor ga njegovo razvijajoče se mi-
šljenje vodi v umevanje resnice, ki 
ji pripada tisto dejstvo ali več njih” 
(Emerson, 2007, 167). Včasih se zgo-
di, da s kom odkrijem nekaj, česar 
doslej nisem poznala. Ljudje, narava 
in živali so odslikava naše zavesti in 
notranjega bitja, ki žari v nas. Zato 
je vera v dobro tako pomembna. Če 
nekdo veruje v nas, v nas prižiga luč. 
In če zna slišati svojo notranjo mo-
drost, nam pomaga, da ta žar žari in 
da se krepi tudi v vseh, s katerimi se 
srečamo. Mar ni nekaj najlepšega ža-
reti in goreti za neki cilj, ki nas osmi-
sli, osrči in ostrasti? In kaj je lepšega 

od tega, da te cilje gradimo skupaj z 
nekom, ki v nas prižge ogenj strasti 
po dobrem, pravičnem in lepem? Ko 
se predamo milini, smo kot sonce, ki 
sveti na vse: grešne in pravične, do-
bre in slabe, tiste v procesu in one na 
koncu poti. Ko smo v milini, se odlo-
čimo za dobro. Za žar.

Milost in neMilost
Milino lahko povežemo s pristno 
žensko lepoto, ki je vselej nežna in 
obenem klena. Milina je prav tako 
naša moč predaje nečemu, kar je več-
je od nas. Za uresničevanje velikih 
zgodb potrebujemo notranjega vod-
nika, ki nas nagovori v naši milini. 
Takrat, ko ne iščemo več, se odpre-
mo. Odpremo se milosti. Milosti na-
rave, boga ali višje sile, ki posije na 
nas. Saj ko ne iščemo več, priznamo, 
da smo. Celi, celoviti in hvaležni. Saj 
vse tisto, kar nam pripada, vselej pri-
de. In vsa čustva, vso ljubezen in vso 
hranilno substanco, ki jo pošljemo v 

eter, nekje dobimo darovano nazaj, a 
presvetljeno in oplemeniteno z veli-
čino dobrega, ki se vselej gradi z mi-
lino. Zakaj se dobro gradi z milino? 
Zaradi pojavnosti sveta in raznoli-
kih značajev v njem. Kolikokrat nas 
svet razočara? Kolikokrat nas izdajo 
ljudje, ki smo jim zaupali? Zgodi se, 
da nas na cedilu pustijo družina, pri-
jatelji, znanci. Žene, možje. Zgodi se, 
da srečamo zares zle ljudi, ki v sebi 
nosijo zlo, hladno in brezčutno srce 
z ledenim nasmeškom in privoščlji-
vim izrazom. In takrat se moramo 
odločiti: za milino, vračilo, svobodo 
ali vero. Ljudje, ki so ujeti v nemilost, 
so. Ujeti v svojo grdo igro, ki jo igra-
jo; morda si želijo drugačne notranje 
melodije? Veselja in radosti? A ker v 
eter pošiljajo škodljive vibracije, jih 
le-te držijo pričvrščene na izvorno 
mesto slabe namere, brez možnosti 
prestopanja. Morda je to vidik kar-
me, ki je zakon poštenja. In ko jih 
ponovno srečate, ne čutite ničesar: ne 
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In kaj je lepota 

drugega kot spoj 

zemlje z nebom? 

Božjega s človeškim, 

minljivega z 

večnim, strastnega 

z ranljivim? In čista 

milina je vselej čista 

lepota popolnosti. 

Popolnega 

zlitja. Simetrije. 

Pravičnosti. 

Vesoljnega reda, 

ki se odraža kot 

matrika akaše 

večnega spomina.

tesnobe, ne zbodljaja v srce, ne stiske 
pred zločesto barvo duše sočloveka. 
V milini, ki ste si jo prislužili, vam 
ni treba obračati glave v takšno smer. 
A istočasno zaznate njegovo ali nje-
no polje. Je brez barve. Težko. Sivo, 
kljub vročemu in sončnemu polet-
nemu dnevu. Brez možnosti sestopa. 
Brez alternative po nežnosti bitja z 
bivajočim. Z vsem, kar je. Ujetnik 
lastnega pohlepa, nemira, mrzlega 
potu in slabih želja s sicer veselim 
nasmeškom skuša prepričati mimo-
idoče, da je vse v redu. V redu ni nič. 
V redu je milost, v kaosu je nemir. V 
njem je le luknja neskončnega iska-
nja priložnosti za lahkim dobitkom. 
Zgodovina prevar sebe in vseh, ki so 
del poti prehodili z njim. Brez mili-
ne. Brez milosti.

Milost in lepota
In ko prepoznamo, da je občutek ce-
lovitosti v najbolj pravem pomenu 
besede povezan z našim samovred-
notenjem, ustavimo svet. Svet usta-
vimo, ko v dušo spustimo milino. Ko 
se odpremo za bit bivajočega. Ko na-
rava zaigra v nas in mi skupaj z njo. 
Ko začnemo čutiti notranje ritme in 
v sebi zaznamo osnovne principe, ki 
gradijo naš pojavni in psihični svet. 
Vodo, zemljo, ogenj, zrak, kovino in 
les. In včasih smo ogenj, ki išče vodo, 
da nas pogasi; spet drugič smo les, ki 
poka po grčah, ker se ne uklonimo 
lekciji življenja. Takrat potrebujemo 
modrost zemlje in zraka, da nas oči-
stita in uravnovesita. In tako je mi-
lina odsotnost pretiranega želenja in 
potiskanja v katerokoli smer. Saj ko 
nas objame ogenj kateregakoli tipa 
ali barve strasti, je tukaj zato, da nas 
očisti. Tako nas vse tisto, kar najbolj 
ljubimo, brezizhodno preobraža. In 
kaj vselej iščemo, kaj brezprizivno 
ljubimo? Lepoto. Lepoto, v kateriko-
li obliki že se pojavi. In kaj je lepota 
drugega kot spoj zemlje z nebom? 
Božjega s človeškim, minljivega z 
večnim, strastnega z ranljivim? In 
čista milina je vselej čista lepota po-
polnosti. Popolnega zlitja. Simetrije. 

Pravičnosti. Vesoljnega reda, ki se 
odraža kot matrika akaše večnega 
spomina. Ko opazujemo naravo in 
koktajle barv in vsakovrstnih oblik, 
intuitivno prepoznamo globlji red 
naravne lepote, ki vselej služi celoti. 
In če se odločimo, da smo sonce, slu-
žimo tej celoti. Z dajanjem svetega, 
kar znamo, smo in še bomo. In vsi 
vzorci in simetrije, ki jih nudijo tako 
zemlja, planeti, zvezda in vesolje, 
odražajo božansko lepoto predaje, 
razdajanja in žarenja. V naši čisti na-
meri nas podprejo. Red in harmoni-
jo, ki se jima v milini v celoti preda-
mo, začutimo v globinah lastne duše. 
In ko opazujemo lepoto zunaj sebe, 
v soljudeh, v umetnosti in poeziji, se 
znotraj nas nekaj odpre. Neki nov 
prostor, ki ustvari čas. Čas za drugač-
ne dimenzije. Spoj s svetim znotraj 
nas. Z milino, ki je vselej čakala, da jo 
odkrijemo. Z dušo večnosti. Kot do-
bro ponazori Emerson: “Toda duša, 
ki se dviga k čaščenju mogočnega 
Boga, je preprosta in pristna; nima 
ne rožnatega nadiha, ne imenitnih 
prijateljev, ne udvorljivosti, ne pu-
stolovščin; … kajti sedanji hip in na-
vadna malenkost sta postala miselno 
prepustna in prežeta z morjem sve-
tlobe” (ibid., 43). In ko smo sprejeti 
v hram lepega, tudi sami začnemo 
sprejemati vse oblike in pojavno-
sti, ne da bi jih presojali, vrednotili 
in kolonizirali s pomenom. Ko smo 
sprejeti v hram lepega, postanemo 
sonce, da žarimo s toplino. Ko vstopi 
milina, besede šele pridobijo pomen. 
In ko pridobijo pomen, ni potreb-
na razprava. Ali kot reče Emerson: 
“Človek je tok, katerega izvir je skrit. 
Živost priteka v nas, ne da bi vedeli, 
od kod” (ibid, 30). Dovolj je čutenje 
miline in lepote, ki sta sinonima. In 
ko se predamo redu znotraj sebe, 
dvignemo zavest do stopenj, kjer 
vladata sprava in mir. Mir milosti in 
žar večnosti. Tukaj in zdaj. S teboj. Z 
menoj. Z nama. Z nami vsemi. 

Vir: R. Waldo Emerson: Zaupanje vase 
in drugi eseji. Beseda. Ljubljana, 2007.


