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Moč manipulacije 
Kako ločiti prijazne, srčne geste od nečesa, kar je storjeno z 

razlogi, ki presegajo domišljijo preprostega dobronamernega 
človeka? Da je naš svet popolnoma drugačen, kot ga je 

mogoče opaziti navzven, ve domala vsak, ki raziskuje globino 
notranjih svetov. Tisti, ki je v sebi znotraj poln, cel, brez 

pretiranih prask in raztrganin življenja, deluje jasno, smelo 
in pogumno ne le zase, ampak tudi za vse tiste, s katerimi se 

sreča. Takšen človek je prijazen v sebi in iz sebe, spoznava 
rad in deli še raje; ima jasne meje in razume, da obstajajo 

tudi meje drugega. Če so že bile praske ali brazde življenjskih 
vprašanj, so le te odraz modrosti, ne šibkosti. Čas celi rane in 

bližina jih transcendira v nekaj večjega in žlahtnega.

Verjetno drži, da se manipulacija zač
ne iz številnih razlogov. Če imamo 
opravka z narcisom, torej z nekom, ki 
je bil vzgajan kot nekdo, ki je poseben 
že sam po sebi, ne da bi se moral tru
diti ali dokazovati za karkoli, vzpostavi 
posebno obliko manipulativnih vzor
cev, ki jih je težko razvozlati. Običajno 
je umsko zvit in posledično pretkan; za 
sebe zna poiskati pravo pot in smer in 
vselej zna energijo drugih ljudi upora
biti zase. Manipulacija se začne v točki, 
ko vam nekaj vzame tako, da vas pre
priča, da je za vas to dobro. Ali še bolje, 
ko opazite, da z vami dela tako, kot je 
zanj najbolje, in istočasno tako, kot bi 
si sami želeli. Če že govori, govoriči ali 
molči, vselej s ciljem, da vas omrtviči in 
preusmeri vašo pozornost. Ko opazi, da 

se v vmesnem času v vas začne porajati 
dvom ali nezaupanje, hitro uvede tehni
ke popravljanja nesoglasja, ki se kaže na 
obzorju nastajanja. Ljudje, ki so v sebi 
visoko manipulativni, že zgodaj izmoj
strijo občutek za drugega: znajo se mu 
približati in ga oviti v iluzijo topline ali 
ljubezni ter istočasno okarati v nekih 
zdravih mejah, kjer se občutek mani
pulacije skrije. In seveda, človek z leti 
ali pa že ob rojstvu soustvarja notranji 
milje, ki je lahko prostran, svoboden ali 
pa lepljiv, preračunljiv in visoko leteč. 
Torej, rodimo se z nekim potencialom 
ali željo in stremljenjem po resnici ozi
roma nečem, kar se nas v celoti dotakne. 
In ta trenutek zavedanja je bistven za 
sposobnost razlikovanja med iluzijo in 
manipulacijo ter resnico na drugi strani.

In kaj je ResnIca?
Pravijo, da tisti, ki išče pot resnice,  
v sebi vztrajno reže niti iluzij, ki mu 
sicer preprečujejo, da bi videl jasno 
in smelo. Res je, pogumno se zazreti 
v oči resnice in se predati njeni moči 
transformacije, ni vsakdanja in eno
stavna pot. Zato navadno tisti, ki sle
dijo resnici, iluzijo prepoznajo hitreje 
in vztrajneje iščejo izhode iz zank, ki 
jih iluzij in manipulacij vešči posame
zniki nastavijo mojstrsko. Ta notranji 
občutek prisotnosti nečesa, kar ni naša 
energija, se čuti kot tujek ali parazitska 
energija zahtev drugega, ki se pretka
no vklapljajo v naš sistem. In notranji 
občutek, ki nam govori o tem, kaj nekaj 
je in kaj nekaj ni, je stik s prvobitnostjo 
naše biti. In kaj ta ‘resnica’ je? Lahko bi 
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rekli, da je to stanje duha, ko opazimo 
tisto, kar res je, kar obstaja po sebi, in 
ono, ki se kaže kot privid. In to znamo 
razločevati. Tisto, kar je, je tisto, kjer ni 
potrebe, da bi sami kreirali ali umetno 
ustvarjali svetove in pritikline nečemu 
ali nekomu, zaradi katerega že koli 
razloga. In ko iščemo svojo smer, mo-
ramo vselej biti pozorni, kam nas naš 
pogled usmerja. In naš notranji pogled 
je odvisen od srčike naše najgloblje 
biti – tistega, ob čemer se začutimo 
kot večne. In ta srčika je čista in lepa in 
prav vsakdo od nas ima moč dostopa 
do nje. A ovita je v spone, zaklenjena 

je ali manipulacije drugih ne delujejo. 
Lahko rečemo, da smo celi in celovi-
ti, v sebi polni brez pretiranih lukenj 
in praznih prostorov, kamor se zlahka 
vpne vse tisto, kar ni čisto. Sveto, ne-
čisto, polno in luknjasto so pomeni, ki 
sledijo neki specifični logiki. In ko se, 
zaradi katerihkoli razlogov iz-ravno-
vesimo, zopet ustvarimo novo prilož-
nost za iluzijo. Ki je pravzaprav učenje. 
Tako hitro zaznamo pomen jina in 
janga in vseh nasprotij, ki so v sebi le 
celota. Brez smrti ni življenja in življe-
nja ni brez smrti. Brez vdiha ni izdiha 
in brez izdiha ni vdiha. Brez prihajanja 
ni odhajanja. Brez dneva ni noči in ni 
noči brez dneva. Brez ničesar je možno 
vse in z vsem je možen nič. In ta me-

lodija polnosti in praznine, pomenov 
in tišine, lepote prehodov v stekanju 
celote so vselej isti napevi in melodije 
Celote, ki se prek nasprotij izraža. In 
primarno nasprotje, prek katerega se 
resnica izrazi, smo ljudje. Vesolje se 
prek nas neprestano širi v zavedanju 

v naše zgrešene predstave, ki prekinejo 
tok življenja, iz nas iztiskajoč zadnje 
kaplje prave zaznave, ki je esenca vsa-
ke prave smeri. In kako ustvariti stanje 
duha, v katerem bi lahko zaznavali v 
čistosti in kreirali v popolnosti?

Celost in ravnovesje
Harmonija je le prehodne narave, saj 
se vsak proces začenja in nekje končuje 
in konča; in ponovno se rodijo začetki. 
V stanju harmonije morda zaznavamo 
najjasneje in najčisteje in takrat smo 
popolni. In v stanju popolnosti iluzi-

človeške izkušnje in prek naše zavesti 
skupaj rastemo, da bi se povzpeli više 
od moči misli. In tako vesolje ne raste 
le fizično, temveč tudi psihično, prek 
koncepta obče zavesti, ki je sestavljena 
in milijarde milijard neskončnih za-
vesti, tudi naše, človeške. In prižgana, 
budna zavest vselej ve, kam gre in kje 
ji mesto, saj zazna cikle in razume, da 
vsaki harmoniji predhodi stanje ne-
ravnovesja in da se v vmesnih vrzelih 
želje, hrepenenja in stremljenja vselej 
spojijo v eno. In ko prepoznamo ta 
stekanja nasprotij, znamo počakati na 
pravi trenutek, saj naj povezujejo ne-
vidne niti, ki vselej poskrbijo za to, da 
nianse resnice prepoznavamo počasi, a 
zagotovo.

Zato je tako pomembno, da na poti 
srečujemo tudi ljudi manipulacije, ki 
nas prek svojega izkustva iluzije učijo 
sposobnosti prepoznavanja nians in 
razlik dojemanja sveta, ki nas obkro-
ža. Morda v tem trenutku razmišljate 
tudi o pozitivni manipulaciji, ki ima v 
sebi dober namen? Seveda je tudi ta 
možnost dobrodošla v šoli učenja, ko 
izmojstrimo pozornost za tiste subtil-
ne razlike in nianse, ki nas izgrajujejo 
na ravneh, ki niso običajne. In ravno te 
ravni pripomorejo k temu, da postaja-
mo boljši kot posamezniki in nežnejši 
kot ljudje. 

Manipulacija se 

začne v točki, 

ko vam nekaj 

vzame tako, da vas 

prepriča, da je za 

vas to dobro.


