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I. DEL: POVRNIMO
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USTVARJANJE OKOLJA
1. OD KOD IZVIRA PRAVA MOČ
LJUDJE, KI KROJIJO SVOJE ŽIVLJENJE ... IN SVET
Filmske zvezde. Svetovni voditelji. Duhovni mojstri. Rekorderji, športniki
in umetniki ... po drugi strani pa prav »običajni« ljudje, ki so vedno v središču
pozornosti in ki jim ostali zaupajo ter sledijo.
Vsi imajo karizmo, samozaves t in osebno moč.

Ljudje, ki krojijo svet,
imajo karizmo,
samozavest
in osebno moč.

Če pogledamo, kaj je tem ljudem skupno, ugotovimo, da nič »otipljivega«,
na primer izobrazba, iznajdljivost (pamet), čustvena inteligenca, materialno
bogastvo, slava, ugled in podobno.
Druži pa jih edinstven način sprejemanja in usmerjanja življenja:
poseben pogled nase, na ljudi in na življenje nasploh, ki se zrcali v domala
vsaki njihovi misli, besedi in dejanju.
Lahko bi celo rekli, da iz njih žari neka posebna energija ali moč, ki
neustavljivo privlači ljudi.
Ali jo lahko pridobite tudi vi? Najverjetneje da ... To ni nekaj, s čimer se
rodiš ali ne; je nekaj, kar zgradiš v sebi oziroma prebudiš. Vendar tu ne boste
našli časovnega odgovora, kdaj bo do te spremembe prišlo; čez mesec dni,
čez leto, pet ali dvajset − ker je odvisna ne le od sedanjega delovanja, pač pa
tudi od preteklih izkušenj oziroma karme. (Opomba: priporočljivo je, da si
zaradi boljšega razumevanja sproti preberete razlago ključnih pojmov v
»Slovarju pojmov in izrazov«.)
Vendar pa lahko vsak izmed nas v vsakem trenutku naredi korak v to
smer in rezultat bo sledil. Intenzivneje in resneje ko se bomo lotili te naloge,
prej bomo v sebi obudili to izjemno energijo, ki bo potem začela »sevati«
oziroma svetiti navzven.
Mnogi so to dokazali. Če si pogledamo mladost velikih voditeljev ali
uspešnežev, ugotovimo, da so bili tedaj − ali celo še v zrelejših letih − pogosto
neprepoznavni in zelo povprečni. Potem pa so dobili moč.
Ta knjiga pove, kaj so v življenju počeli drugače od ostalih, da so lahko
uvideli in kasneje tudi izkoristili svoje potenciale. In kako lahko podobno stori
vsak izmed nas.
Čeprav je bila pot vsakogar izmed njih edinstvena in se je popolnoma
razlikovala od poti drugih, pa vsakega, ki se bo podal nanjo, čaka nekaj
podobnih odločitev, ki jih bo treba sprejeti.

Albert Einstein
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Če v tistih trenutkih vemo, kako se odločiti, stopimo na pot, na kateri nas
podpira célo Vesolje.
Nič več ni iskanja, pomanjkanja ali bitk za naklonjenost ljudi, za denar, za
uspeh in podobno. Nasprotno − ljudje začnejo iskati nas, mi pa postavljamo
pogoje, ki določajo, na osnovi česa bomo vzpostavili sodelovanje.

Ko imaš moč, imaš vse ...
vendar prava moč
ne pomeni prevlade
nad drugimi.

ZAŽIVIMO NOVO ŽIVLJENJE
Pomislimo, kaj to pomeni za nas. Morda iščemo priljubljenost v dru žbi,
sposobnost komuniciranja z ljudmi, morda se želimo naučiti postaviti zase v
vsaki situaciji ... Ali pa iščemo le »več energije«, pogum ali način, kako
premagati strah − pred avtoritativnimi osebami, pred neznanim, pred
novostmi in podobno.
Morda iščemo svoj pravi izraz oziroma identiteto, ob kateri bi se počutili,
da »smo nekaj« oziroma da nismo manjvredni. Morda iščemo duhovno rast
ali sposobnost sprejemanja ž ivljenja okoli sebe brez sodb, kritik in
negativnosti.
Po drugi strani pa marsikdo med nami − bolj kot kar koli drugega − želi
najti mir v duši in osvoboditev od pritiskov ter napetosti, ki spremljajo
sodobnega človeka v potrošniško in karieristično usmerjeni družbi.
Čeprav se te želje navidezno razlikujejo med seboj, si v vseh primerih
prizadevamo za podobno: za obvladovanje svojega življenja, ki ga želimo
živeti aktivno, saj ne želimo biti nesrečna žrtev usode ... Hkrati se želimo
osvoboditi kritičnih pogledov in pritiskov ljudi okoli sebe, ob tem pa živeti v
harmoniji s seboj, s svojimi željami in z okolico.
In to je moč ...
Ko imaš moč, imaš vse. Vendar ne govorimo o razdiralni moči, kakršno
ima, na primer, diktatorski voditelj nad svojimi podrejenimi. Ali direktor nad
zaposlenimi, ki s strahom izpolnijo vsako njegovo navodilo. Niti ne o moči,
kot jo ima avtoritativen mož nad svojo ženo ali otroki, ko jih nadzira in
usmerja njihove dejavnosti, oni pa se mu podrejajo.
Prava moč ne pomeni prevlade nad drugimi.
To je le mit, s katerim nas avtoritete želijo držati na vajetih, ter skrajna
oblika njihovega samodokazovanja oziroma izraz strahu , ki izhaja iz
pomanjkanja zaupanja vase, v ljudi in v življenje.
KAJ JE RESNIČNA OSEBNA MOČ?
Največja moč ni rezultat fizične in čustvene prevlade, ampak rezultat
prevladujoče vloge brezpogojne energije oziroma resnice in ljubezni; torej
duše, srca in intuicije.
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Pomislimo na Mater Terezijo. Ali na Budo, Jezusa, Mohameda, Gandhija ...
ali na kogar koli drugega, ob katerem nas preplavi občutek topline in se nam
odpre srce, ko pomislimo nanj.
Ti ljudje niso ukazovali, postavljali pogojev ali grozili. Le sledili so svoji
viziji in željam srca ter »izkoriščali« življenjske okoliščine, da so se z vsakim
trenutkom približevali vnaprej začrtanemu cilju.
Nikogar niso prosili za nič, a so bili vedno obkro ženi z ljudmi, ki so si
prizadevali za njihovo naklonjenost. Niso bili razočarani nad komer koli,
nikoli se niso nikomur maščevali, grdo govorili o drugih ali jih celo sovražili −
ne glede na to, kako sovražno so se morda drugi obnašali do njih.
Ob vsem tem pa niso trpeli, kot je morda kdo pomislil ob tem opisu.
Nasprotno! Živeli so natanko takšno življenje, kakršnega so si zamislili, in s
svojo predanostjo služili najvišjemu namenu, ne pa se odpovedovali lepemu.
Vendar je to idejo težko razumeti, dokler ne dosežemo stanja zavesti, v
kakršnem so bili oni: ko ni več pomembno, kaj se dogaja okoli tebe, pač pa
šteje le opravljanje življenjskega poslanstva. (V tej knjigi bomo tudi opisali to
pot.)

Mati Terezija

Buda

Omenjeni svetníki niso usmerjali energije v zunanje dogajanje, pač pa v
harmonizacijo (usklajevanje) energij v sebi, zato so se ves čas razvijali in rasli ...
kar je, gledano z zunanjimi očmi, res lahko videti kot odpovedovanje. Vendar
se je glavna sprememba − na bolje − odvijala ves čas, ne glede na to, kje so bili
ali kaj so počeli; dogajala se je namreč v njihovi notranjosti ...
Vsako situacijo, v kateri so se znašli, so izkoristili za doseganje še večje
harmonije v sebi, integritete in za odpiranje srca ter brezpogojno
sprejemanje življenja.

Jezus

Mati Terezija je nekoč rekla: »V vsakem človeku vidim Jezusa ...« Gandhi
si je prizadeval za nenasilje v vseh situacijah. Jezus je s svojim življenjem
dokazoval in učil, kako ljubiti svojega sovražnika. Buda je pokazal, da je treba
usmeriti zavest k višjemu cilju, s čimer rešimo vse probleme, ki izhajajo iz
nižjih vibracij.
Pri vseh svetnikih je v ospredju moč srca, ki je največja ... in hkrati
najprijaznejša: ko delujemo na sogovornika s srčno energijo, imava oba
občutek, da rasteva, se razvijava in prispevava (drug drugemu, sebi in tudi
ostalim).

Mohamed

In ob tem se oba − jaz in sogovornik − krasno počutiva. Od tod izvira tudi
nadaljnja motivacija, da želim še naprej sodelovati s to osebo in sem celo
pripravljen narediti marsikaj zanjo ... samo da bi lahko ohranil tak odnos.
Moč v pravem pomenu besede − kakor jo tudi obravnavamo v tej knjigi
oziroma v obeh knjigah − ne pomeni, da nam ljudje sledijo, ker jim grozimo,

Mahatma Gandhi

14

Ustvarjanje okolja
pritiskamo nanje, jih naredimo odvisne od sebe ali jih kakor koli drugače
prisilimo v podrejen položaj, ampak ker se sami odločijo, da nam želijo slediti.
Kot v povedi, v kateri sta se veter in sonce prepirala, kdo je močnejši.
Sklenila sta preizkusiti svojo moč: kdor bo prvi dosegel, da bodo ljudje slekli
plašče, bo zmagovalec.
Naš vpliv se čuti −
če hočemo ali ne −
tudi v naši okolici
oziroma pri ljudeh,
ki nas obdajajo.

Najprej je bil na vrsti veter, ki je dosledno izkoristil svoje potenciale:
zapihal je tako močno, da je nosilo stvari po zraku; seveda v želji, da bi
odpihnil obleke z ljudi. Vendar se je zgodilo prav nasprotno: močneje ko je
pihal, več oblek so si ljudje nadeli in bolj so hiteli zapenjati gumbe.
Sonce je delovalo povsem drugače: posijalo je še močneje kot običajno in
brezpogojno ponudilo ljudem svoje tople in prijetne žarke, da bi se okopali v
njih. Ljudje so z veseljem odvrgli plašče in se prepustili radostnim u žitkom.
Kaj je nauk te zgodbe? Ne le, da »pozitivna energija« prevlada »negativno«,
pač pa je sonce v ljudeh tudi prebudilo veselje in s tem doseglo, da so ljudje
komaj čakali, da se znova pojavi.
Pričujoča knjiga opisuje pot, ki nas vodi do tovrstne moči. Ta je tudi edina
dolgoročno uspešna − ker združuje in povezuje.
ALI TUDI VI POTREBUJETE MOČ?
Morda se vam ob branju dozdeva, da vaš cilj ni postati svetnik, pač pa bi
želeli le bolj radostno uživati življenje. Kot rečeno, govorimo o istem; na voljo
imamo namreč le dve možnosti, kako si izboljšati življenje:
− ali si s silo prilagodimo okoliščine (ki jih je treba potem tudi ohraniti);
− ali pa se dvignemo nad omejujoči vpliv ter delujemo »iz sebe«, ko sami
krojimo svoj vsakdan − ne glede na vplive in odločitve drugih.
V obeh knjigah se bomo ukvarjali z drugo rešitvijo − ker je prva povzročila
že preveč trpljenja, ločitev, sovraštva, vojn ...
Zato je druga možnost ne le primerna za nas, pač pa celo najprimernejša −
če se ne želimo ujeti v lastno samopomembnost in samozadostnost in v
imenu ljubezni (ali celo Boga) križati vse okoli sebe.
Naš vpliv se namreč čuti − če hočemo ali ne − tudi v naši okolici oziroma na
ljudeh, ki nas obdajajo.
Ni nujno, da zasedamo kakšen uraden položaj, na primer vodstveno
delovno mesto, ali položaj, na katerem je treba izražati moč, da bi se odločili
za to pot; kajti vsak človek, če to želi ali ne, vodi nekaj ljudi skozi življenje −
najprej pa samega sebe.

Ustvarjanje okolja

15

Če ne znamo sebe usmeriti v smer, ki podpira našo vizijo in spodbuja
lastne potenciale, nam odpira nova vrata ter v življenje prinaša radost in
brezskrbnost, se bomo verjetno prepuščali vodenju drugih; saj jim bomo
zaupali bolj kot sebi oziroma lastni intuiciji in srcu.
Med njimi pa bo le malo takih, ki bodo želeli iz nas potegniti najboljše za
nas ... in veliko takih, ki bodo v nas videli odlično priložnost, da dosežejo svoj
zastavljeni cilj.
Ko se naučimo voditi sebe, smo usposobljeni za vodenje drugih.
KAKO POSTOPATI, DA NAS BODO LJUDJE IMELI RADI
Ali to pomeni, da nas bodo ljudje, če bomo postopali tako, kot je opisano
tukaj, imeli radi? O, da ... To je ena največjih skrivnosti, ki jih skriva ta knjiga:
kako postopati, da bomo med ljudmi priljubljeni, da si bodo želeli naše
bližine in nasvetov, ob tem pa nam brezpogojno zaupali ter upoštevali naše
predloge.
Morda tak odnos drugih do nas ni vedno najboljši zanje, saj nam s tem
včasih predajo svojo moč, na primer v strahospoštovanju ali z malikovanjem.
Vendar se bodo vedno našli ljudje, ki bodo želeli imeti ob sebi voditelja
oziroma zgled ter praktično pomoč, kako se obrniti vase, odpreti srce in
prebuditi lastne potenciale.
(Naša »lekcija« oziroma preizkušnja pa bo, da te energije, ki nam jo bodo
namenili, ne izkoristimo zase niti je ne obrnemo proti njim; pač pa da ljudi,
ki nam zaupajo, pripeljemo v stanje, ko bodo podobno in brezpogojno, kot
zdaj zaupajo nam, zaupali sebi.)
SKRIVNOST KARIZME
Kaj pa karizma? Ta se pojavi, ko se ne primerjamo več z drugimi, ko se
prenehamo dokazovati pred njimi in se potrjevati, pač pa se obrnemo vase
ter začnemo z zaupanjem udejanjati lastne potenciale. Takrat v drugih

Karizma se pojavi,
ko se ne primerjamo
več z drugimi,
ko se prenehamo
dokazovati pred njimi
in se potrjevati,
pač pa se obrnemo vase
ter začnemo
z zaupanjem udejanjati
lastne potenciale.
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ljudeh ne vidimo več grožnje za svoj ego, ampak le pomoč pri doseganju
(skupnega) cilja, zato nobene situacije ne blokiramo niti je ne posiljujemo,
pač pa le dopuščamo življenju, da se izrazi.

Naš cilj je
neobremenjeno
zaživeti v trenutku
in le brezpogojno
sprejemati življenje.

Ali povedano drugače: karizmo pridobimo, ko se zavemo, da smo na pravi
poti, da trdno držimo vajeti v rokah in da odločno korakamo proti cilju in
zastavljeni viziji. Ob tem ne iščemo ničesar več zunaj sebe, zato za doseganje
ciljev ne potrebujemo nikogar, pa tudi ne stremimo za natančno določenimi
okoliščinami, da bi lahko uspešno delovali − ker izhajamo iz svoje notranjosti
oziroma iz svojega življenjskega poslanstva, neomajne vizije in jasnih ciljev,
talentov in vrednot.
Tako nima nihče nadzora nad nami niti nas ne more ustaviti ... In ta
energija karizme se čuti v vsakem našem dihu.
KAJ JE NAŠ KONČNI CILJ
Naš cilj je neobremenjeno zaživeti v trenutku in le brezpogojno
sprejemati življenje. Čeprav se morda sliši malo čudno, je to največ, kar lahko
dose žemo. To je namreč stanje brez strahov, skrbi, bolečin, neuresničenih
želja ..., v katerem se zavemo, da se vse odvija v naš prid in nam ni treba
ničesar spreminjati, popravljati ali za čemer koli stremeti.
Naša pot se bo odvijala tako, da bomo odpravili oziroma, bolje rečeno,
harmonizirali, energijsko uskladili vse »kradljivce energije«, ki nas zavirajo na
poti do cilja.
(Pojem »odpraviti« nosi v sebi vibracijo zanikanja, izogibanja in upiranja −
kar ni naša želja: tako zadevo le potlačimo, ne rešimo. Če pa želimo neko
energijo razrešiti, jo je treba najprej sprejeti, sicer nas upiranje še bolj
energijsko poveže z njo.)
KAKŠNA BO NAŠA PRIHODNOST
Jutri je nov dan ... in lahko se znova rodite. Taki, kot se še ne poznate, in
taki, kot ste se morda videli v otroških letih. Se spomnite časov, ko ste sanjali,
da boste postali astronavt? Ali zdravnik, direktor velike korporacije, uspešen
poslovnež, slaven igralec ali uspešen športnik? Morda celo ... kralj sveta?
Pot, opisana v knjigi, vam ne bo pomagala le obuditi srčnih želja − ter tako
vnesti čarobnosti v svoje življenje −, ampak jih tudi uresničiti.
O VSEBINI OBEH KNJIG
Knjigi − v rokah držite prvo izmed njiju − sta sestavljeni iz več tematskih
sklopov. Ker pa se druga knjiga opira na prvo in je pravzaprav njeno
nadaljevanje, bomo ves čas govorili o celoti.

Ustvarjanje okolja
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Izhajali bomo iz »vidnega«: iz življenja, kakršnega živimo navzven,
oziroma iz življenjskih okoliščin. Ogledali si bomo, kako smo jih ustvarili in
kako jih preprosto, hitro in neboleče razrešimo.
Velikokrat se bomo obrnili navznoter, poiskali bomo povezavo med
zunanjimi okoliščinami in notranjim dojemanjem ter izražanjem življenja.
Tako bomo spoznali »zunanjo« ali sekundarno usodo ter primarno (ali
»notranjo«) usodo.
Na straneh te knjige bo veliko govora o notranji moči oziroma o življenjski
energiji, ki je za nas isto kot kri za telo − brez nje ni življenja.
Naučili se bomo razpoznati, kaj nam jemlje moč tukaj in zdaj − velikokrat
celo nevede, ker je aktivnost že ustvarila vzorec delovanja ali navado −, kako
je na to vplivala preteklost in kako morda vpliva še zdaj, kako razrešiti strah
pred − morda negotovo − prihodnostjo, kako obvladovati moč v skupini, na
delovnem mestu in podobno.
Ob vsem tem pa bomo ves čas iskali harmonijo v sebi ter istočasno
razreševali obstoječe situacije v nas in zunaj sebe.
Naučili se bomo tudi gledati na pretekle izkušnje na način, ki nam daje
energijo, ne jemlje. Razrešili bomo zamere, (morebitno) željo po maščevanju,
odnos do dolžnikov − na vseh področjih − ter podobne situacije, kjer smo
»pustili svojo energijo« in ki nam danes onemogočajo, da bi bili karseda
močni, samozavestni in bi delovali iz sebe.
Spoznali bomo tudi pet Zakonov, na osnovi katerih se odvija življenje na
Zemlji. Videli bomo, da vsakdo pač ne more postati predsednik države,
filmska zvezda, uspešen poslovnež in podobno − pa če si še tako želi ali
pritiska z vsemi močmi ... Medtem pa nekoga drugega (ugodne) okoliščine in
velika strast dobesedno usmerjajo v to smer in mu odpirajo vsa vrata.
Hkrati bomo tudi ugotovili, da vsakdo nosi v sebi prav vse, kar potrebuje
za lastno srečo in za popoln razvoj. Kajti prava sreča nikoli ne izvira iz
popravljanja drugih in prilagajanja okoliščin sebi ... pač pa iz opravljanja
življenjskega poslanstva. Vsak človek ima namreč svojo pomembno nalogo,
s katero lahko ne le doseže svoj življenjski cilj, ampak naredi nekaj za ves
svet.
Poiskali bomo načine, kako odkriti te naloge in kako jim slediti. Ogledali si
bomo ovire na poti ter se naučili praktičnih prijemov, kako jih, kot rečeno,
razrešimo: če bi jih le začasno odstranili, bi se utegnile vrniti, zato jih bomo
le spretno zaobšli ali jih preskočili oziroma »zaobjeli z ljubeznijo« ter se tako
za vedno oddaljili od njih oziroma prekinili energijsko povezavo z njimi. Le
tako lahko preprečimo, da bi se znova pojavile.

Pot, opisana v knjigi,
vam ne bo pomagala
le obuditi srčnih želja −
ter tako vnesti
čarobnost
v svoje življenje −
ampak jih tudi
uresničiti.
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Ko si bomo tako povrnili moč − iz preteklih izkušenj in iz sedanjih
vsakodnevnih situacij − ter jo zbrali v tem trenutku, jo bomo zavestno in
načrtno usmerili v doseganje cilja, česar se bomo naučili v zadnjih poglavjih.
Prva knjiga in prva polovica druge se bosta ukvarjali bolj s pridobivanjem
moči, druga polovica druge knjige pa bo nakazovala naše delovanje iz stanja,
ko uspemo moč skoncentrirati v prostoru in v sedanjem trenutku.

Ko bomo stopali po poti
doseganja karizme,
bomo ves čas iskali
harmonijo v sebi
ter istočasno razreševali
obstoječe situacije
v sebi in zunaj sebe.

Tako se zadnji del druge knjige zaključi s konkretnimi dejavnostmi
oziroma z nasveti, kako organizirati življenje, da bomo brezpogojno in z
radostjo sodelovali z drugimi ter bili zadovoljni.
NOVODOBNA ZASNOVA NIZANJA VSEBINE
Še na nekaj je treba opozoriti: knjigi nista zasnovani po klasičnem
konceptu, torej po nekem kronološkem ali podobnem logičnem zaporedju,
pač pa tako, da se energija gradi in razvija (kar lahko začutimo, če beremo s
srcem).
Praktično je to videti tako, da lahko začnemo opisovati neko zamisel, ki jo
potem prekinemo in si ogledamo nekaj povsem drugega; potem pa ti dve
znanji združimo in gremo naprej ... ali pa se vrnemo na prvotno idejo in jo
»oplemenitimo« s pravkar osvojenim znanjem (beri: gremo v globino).
Včasih bodo enake stvari povedane na različne načine ali večkrat; morda
v različnih kontekstih ali pa tudi ne.
Cilj je, da bomo vnovič prebrano dejstvo dojemali drugače, kot smo ga
prebrali prvič − ker se bomo vmes že marsičesa naučili. Tako se bomo ves čas
spuščali globlje in raziskovali, kaj se dogaja globoko v nas.
Zato knjiga ni »popredalčkana«, kot morda želi um, je pa zasnovana tako,
da se ves čas odpirata srce in intuicija . Iz tega sledi, da morda ni
najpomembnejše tisto, kar preberete, ampak tisto, kar ob tem začutite v sebi
(oziroma kar ob določeni témi »resonira« v vas).
Zelo priporočljivo je, da knjigo (knjigi) večkrat preberete − ker jo boste
vsakič brali z nove, višje vibracije ... zato boste vsakič v njej odkrili nekaj
novega.
Morda bo ta energija znova sprva nekoliko moteča, ker se bo um, kot
rečeno, upiral (srce pa se bo odpiralo ...).
NE »NEKAJ NOVEGA«, PAČ PA VRNITEV NA ZAČETEK
Še nekaj besed o znanju, ki je uporabljeno v knjigah.
Osnova za ti dve knjigi so starodavna in neokrnjena ezoterična sporočila,
zapisi in nauki, ki družijo domala vse uspešne ljudi in iz katerih izhajajo − vede
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ali nevede − tudi uspešne skupine, organizacije in sistemi.
Čeprav želijo danes to znanje prikazati v novi preobleki in mu dodati duh
sodobnega časa, je še vedno najmočnejše in najbolj pristno ravno v svoji
osnovni obliki, kakor ga ohranja ta knjiga. Tu je citat iz Tomaževega
evangelija:
Apostoli so rekli Jezusu: »Povej nam, kakšen bo videti konec.« Jezus je
rekel: »Ste že ugotovili, kakšen je bil začetek, da lahko iščete konec? Ker tam,
kjer je začetek, je tudi konec. Blagoslovljen je tisti, ki stoji na začetku: ta bo
spoznal konec in ne bo okusil smrti.« (Tomaž, 18)
Knjiga nas torej vrača na začetek, saj bomo probleme reševali pri vzroku.
Primer: če imamo težave v komunikaciji z drugimi, jih ne bomo reševali tako,
da bomo na to energijo nalagali novo − na primer se učili novih
komunikacijskih tehnik −, pač pa bomo odpravili težavo tam, kjer je nastala:
morda v (prvotnem) nezaupanju vase, v nezaupanju situaciji in podobno.
Neuspešna komunikacija je le posledica oziroma zunanji izraz neke energije,
ki se v tej obliki − kot motnja − kaže okolici. Vzrok pa tiči nekje v nas.

»Ste že ugotovili,
kakšen je bil začetek,
da lahko iščete konec?
Ker tam, kjer je začetek,
tam je tudi konec.«
(Jezus)

Enako velja za našo »pot domov« oziroma za pot do sreče. Če želimo priti
do cilja, je treba pogledati, kje smo se zagozdili, in potem odpraviti
nevšečnosti, ki so zaustavile pretok energije. Nepotrebno se je ukvarjati s
posledicami.
Zato nas ta knjiga vrača k sebi.
Med sodobnimi iskalci in učitelji Resnice je nekaj takšnih, ki obujajo to
pot ter delujejo po svojih najboljših močeh, da bi se to neprecenljivo
starodavno znanje ohranilo. Naj omenim nekatere med njimi, ki trenutno
delujejo: Sanaya Roman, Duane Packer, Šri Sathya Sai Baba, Stephen Turoff
in Thomas Keller.
Ti in še mnogi drugi so v današnjem času znova »odprli vrata« nekaterim
pomembnim idejam v zvezi s karizmo, samozavestjo in osebno močjo.

Stephen Turoff

Vzemite si nekaj uric in predelajte gradivo.

Duane Packer in Sanaya Roman

Šri Sathya Sai Baba

Thomas Keller
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Kot boste videli, je zelo praktično, zato zahteva vaše sodelovanje. Nič se ne
bo zgodilo, če se ne boste odločili za spremembe pri sebi − v dojemanju,
razmišljanju in sprejemanju ter predvsem v delovanju.
Če vam to ni težko, ste že opravili dobršen del poti.

Kjer je prava moč,
sta vedno tudi iskrenost
in radost (duše).

Morda še opozorilo: včasih boste naleteli na kakšno informacijo − ali se bo
v vas prebudila energija −, ob kateri vam bo um rekel: »To pa že ne more biti
res.«
To je povsem običajna reakcija, ko gre za nove stvari; tako se um pač brani
pred novim − da lahko ponavlja stare vzorce. Vendar je vsak strah ali dvom
odveč; razložili bomo tudi tâko obnašanje uma ter kako lahko podobne
energije obrnemo sebi v prid.
Pot ni preprosta − saj navadno nobene spremembe v življenju ne
dojemamo kot preproste, tu pa gre za ogromno spremembo −, je pa radostna,
če jo opazujemo z vidika rasti duše. Veliko veselja in otroške razigranosti
lahko doživimo, ko stopamo po njej.
Kjer je prava moč, sta namreč vedno tudi iskrenost ... in pa radost (duše).
In mir. Na koncu pa tudi ljubezen, ki vedno odpira vsa vrata.

2. ENERGIJSKO OKOLJE, KI NAM PONUJA MOŽNOST IZBIRE
RAZLIČNA OKOLJA NAM PONUJAJO RAZLIČNE MOŽNOSTI
V tem poglavju si bomo ogledali osnovno okolje, v katerem smo. To so
različna stanja zavesti, ki vplivajo na naš pogled nase ter na svet okoli nas.
Hkrati iz tega okolja − kjer imamo na voljo različna stanja, med katerimi
izbiramo − tudi izhajamo. In temu nikoli ne bomo ušli: vedno se bomo
nahajali v določenem okolju. Pa ne (le) fizično, pač pa predvsem energijsko ...
kar je veliko pomembneje, saj od tod izvirajo vse naše dejavnosti in celo misli
ter ideje.
Okolje je ves čas v nas in zunaj nas. Z usmerjanjem zavesti, torej z izbiro
misli, besed in dejanj izbiramo tâko ali drugačno stanje. To se lahko zgodi z
jasnim zavedanjem, velikokrat pa tudi nezavedno − na primer skozi utečene
vzorce obnašanja, navade ...
Za energijska stanja je tudi značilno, da lahko neprestano »skačemo« iz
enega stanja (oziroma okolja) v drugega, lahko pa smo v enem dalj časa.
Ogledali si jih bomo iz dveh zornih kotov, ki pa se med seboj močno
prepletata in dopolnjujeta. Najprej si bomo ogledali »tri faze« in ugotavljali,
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kje smo trenutno. Vzporedno z njimi bomo spoznali še ideji »dvojnosti« in
»Enosti«.
Prvi dve fazi od treh namreč zaznamuje skupna energija, to je energija
dvojnosti oziroma polarnosti. To stanje nekateri imenujejo tudi stanje
»dualnosti« ali stanje nasprotij; zato si bomo po opisu prvih dveh faz
natančneje ogledali tudi to stanje, ki ju druži.
Tretja faza sovpada z neko drugo energijo, ki jo poimenujmo stanje
Enosti. To energijo si bomo ogledali vzporedno z opisom tretje faze, ker ju
zaznamuje enaka energija − korak naprej od dvojnosti.
Ko bomo spoznali vse to, si bomo ogledali še pasti, v katere se lahko
ujamemo ob prehodu iz dvojnosti v Enost.
V naslednjem poglavju sledi še opis petih univerzalnih Zakonov, ki tudi
delujejo na nas ves čas ter nam omogočajo razvoj.
Ko bomo opisali pasivna okolja, v katerih bivamo in ustvarjamo, bomo
dodali še aktivno komponento, ki v veliki meri odloča, kje smo − naš um in
njegove »muhe«. S tem bomo dodobra spoznali, kako izbiramo med raznimi
možnostmi; pa tudi, kje smo se zagozdili oziroma zakaj zaradi pozornosti,
usmerjene na posamično drevo, ne vidimo gozda.
Posvetimo se torej trem fazam, ki nam bodo zelo blizu, saj se premikamo
skozi njih vsak dan; velikokrat spoznamo celó vse tri v istem dnevu. Pred tem
pa naredimo še kratek uvod, da se nekoliko harmoniziramo oziroma
povežemo s temi energijami.
VSAKDANJA REALNOST, V KATERI ŽIVIMO
Osnova za naše delovanje je velikokrat želja po (zunanji) moči, ki jo
iščemo na različne načine.
Zasnova moči izvira iz razmišljanja o vplivanju na neko situacijo; torej
razmišljamo, da bomo imeli moč tedaj, ko bomo lahko sami vplivali na
okoliščine, namesto da bi se podrejali situacijam.
Ko se zavemo, da želimo živeti v takem stanju, iščemo možnost, kako ga
doseči. Tako iščemo razne priložnosti ter opravljamo dejavnosti, ki bi nas,
neposredno ali posredno, hitro ali nekoliko počasneje, pripeljale do tega, da
bomo nekoč vladali situaciji.
Na primer, na nekem področju vnaprej »investiramo« energijo − z
namenom, da bomo nekoč prejeli povračilo: v službi, denimo, delamo
nadure, da nas bodo prej opazili in nam dodelili boljše delovno mesto. Ali pa
se, po drugi strani, zavemo, da smo se dovolj razdajali za druge, zdaj pa je

Moč bomo imeli,
ko bomo lahko sami
vplivali na okoliščine,
namesto da bi se
podrejali situacijam.
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prišel čas za nas; tako ne dopuščamo nikomur, da bi nam solil pamet in
kradel energijo.
Morda pa iščemo moč tako, da v neki drugi situaciji taktiziramo, da bi si
pridobili določeno prednost − na primer, zamolčimo nekatera dejstva, ki jih
poznamo, ker nam bi to utegnilo koristiti v prihodnosti.
V iskanju
optimalnih pogojev
za dobro počutje
napredujemo skozi
tri obdobja razvoja.

In tako naprej. Ob vsem tem pa skačemo iz ene energije v drugo ter
iščemo »srečo«, ki navadno izvira in želje po nadzoru oziroma obvladovanju
razmer v okolju.
Na splošno lahko rečemo, da se v tem iskanju optimalnih pogojev za
dobro počutje premikamo skozi tri različna obdobja razvoja (faze). Oziroma,
naše iskanje je bolj ali manj povezano s prvima dvema fazama.
SKOZI TRI FAZE DO CILJA
To so torej tri osnovne faze − v drugi knjigi jih bomo razširili na »pet
stopenj« −, s pomočjo katerih bomo ugotavljali, kje smo na določenih
področjih in v določenem trenutku. (Na različnih področjih smo lahko v
različnih fazah.)
Nakazujejo nam pot, ki jo je treba prehoditi, da bi se pomaknili v stanje, v
katerem bomo sami vplivali na svoje počutje, ne pa okoliščine. No, na vseh
področjih nam morda ne bo treba skozi vse tri faze, ker so nam bile nekatere
stvari »polo žene v zibelko«.
Še to: treba je vedeti, da se lahko v prvih dveh fazah zagozdimo in
blokiramo svoj nadaljnji razvoj. Um nam bo namreč zelo elegantno nakazal,
da je to, kar trenutno počnemo, zelo dobro in predstavlja zadnjo fazo razvoja
ter da nam ni treba narediti ničesar več − čeprav bomo globoko v sebi čutili
drugače. Včasih je namreč um tako glasen in smo ga tako navajeni poslušati,
da ostalega sploh ne slišimo ...
Torej če med branjem v sebi zaznamo, da smo že na koncu poti, bodimo
odprti za srce in za intuicijo, pa bomo morda začutili, da se v ozadju vendarle
skriva še nekaj več ...
Faze so naslednje:
1. faza: stanje zanikanja lastne moči;
2. faza: stanje, ko se postavimo zase;
3. faza: delovanje iz vibracije brezpogojnih energij (ljubezni) ali stanje
notranjega ravnovesja oziroma harmonije, ko delujemo v dobro vseh,
ne glede na to, ali smo to mi sami, ali je to sosed, neznanec ...
Za prvo fazo je značilno, da smo predpražnik, ob katerega si drugi brišejo
čevlje: počutimo se uboge in nemočne, občutek imamo, da smo žrtev usode,
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da je življenje težko in da smo potisnjeni v situacijo, kjer nimamo nikakršne
izbire, kaj bi lahko še naredili, drugi pa izkoriščajo našo bolečino ter se
znašajo nad nami. Velikokrat tudi menimo, da je tako celó prav ... ker si ne
zaslužimo ničesar boljšega. Zato se morda celó takrat, ko vseeno dobimo
priložnost, da bi uveljavili lastno mnenje ter želje, raje umaknemo.
Tega se tudi − bolj ali manj − zavedamo, a vseeno ne ukrepamo. Značilen
primer so ljudje, ki hodijo v službo, ki jo sovražijo, a menijo, da jim drugega
ne preostane. Pa tudi ljudje, ki vedno pokosijo travo sosedu, ta pa jih nikoli
ne povabi na svojo vrtno zabavo in podobni.
V tej fazi imamo občutek, da je treba zadovoljiti vse okoli sebe in »jih
imeti rad«. Ker pa jih ne moremo brezpogojno sprejemati − ker je ljubezen
vibracija oziroma stanje duha, ne pa fizična dejavnost −, jih imamo radi
navzven: tako, da jim izražamo in kažemo naklonjenost oziroma da smo do
njih ljubeznivi.
Ob vsem tem se počutimo kot žrtev, ker imamo občutek, da vsi nekaj
dobivajo od nas, mi pa od nikogar ničesar.
Značilnost prve faze je tudi pasivnost: čakamo, da se bo nekaj spremenilo
oziroma da bo nekdo nekaj naredil, s čimer bomo mi postali srečnejši.
Še bolj pa čakamo, da nam bodo našo ljubeznivost vračali; namreč, tu ne
moremo govoriti o ljubezni, pač pa o »trgovini«: dam ti tole, a želim imeti v
zameno nekaj drugega ...
Druga faza nastopi, ko se odločimo, da se bomo postavili zase. Glavna
nova − in zato navdihujoča − energija, ki jo izražamo v odnosu do drugih, se
vrti okoli odgovora »Ne«.

V prvi fazi
se počutimo kot žrtev,
ker imamo občutek,
da vsi nekaj
dobivajo od nas,
mi pa
od nikogar ničesar.
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Tako nismo več brezpogojno na voljo vsem, ki kar koli želijo od nas, pač pa
usmerimo energijo v svoj razvoj − kar lahko na okolico vpliva zelo boleče, saj
lahko zazna našo dejavnost kot upor. Z drugimi besedami: nekateri tega ne
bodo znali sprejeti, zato nas bodo imeli za sebičneža.

Druga faza nastopi,
ko se odločimo,
da se bomo postavili
zase.

Velikokrat je tak trd odnos do drugih neizogiben in se mora zgoditi. Še
posebej tam, kjer smo ljudi okoli sebe razvadili in smo jim na voljo ves čas − saj
smo počeli domala vse, za kar so nas prosili (in se ob tem slabo počutili); v
imenu ljubezni, seveda ...
Z drugimi besedami − postane nam pomembno, kaj se dogaja z nami, skrb
za ostale pa postavimo v drugi plan.
V tej fazi se dvignemo nad občutek žrtve in vzamemo življenje v svoje
roke ter postanemo dejavni. To je popolno nasprotje prve faze: končno se
zavemo, kako smo zanikali lastno moč, zdaj pa želimo nadoknaditi
zamujeno.
Če smo se v prvi fazi držali bolj nazaj in menili, da smo nemočni in
Nič me ne bo
prisiljeni v določene okoliščine, nas v tej fazi spremlja energija: »N
ustavilo na moji poti do uspeha, če bom le dovolj vztrajen in odločen. Do zdaj
sem se podrejal drugim, zdaj pa sem na vrsti jaz − prihaja moj čas!«
Sem spada ameriški način razvijanja motivacije v smislu »Vsak je lahko
bogat in uspešen!«, pa tudi učenje raznih tehnik − na primer komunikacijskih
tehnik, tehnik navezovanja stikov, prodajnih tehnik, tehnik vodenja itd. −,
s katerimi obvladujemo okoliščine.
Za to stanje je tudi značilno, da si velikokrat oddahnemo: znebili smo se
vsega, kar nas je morilo − na primer zanikanja sebe in razdajanja drugim. Tako
imamo občutek, da smo odvrgli bremena in postavili stvari na pravo mesto.
Lahko bi tudi rekli, da sprostimo (zunanje) moči in napetosti ter
prebudimo določene energije, ki so do zdaj spale v nas. Prav ta korak je za
veliko ljudi odločilen, saj opazimo viden napredek: premaknili smo se v
stanje, ko lahko uresničimo svoje želje in cilje, a ob tem nimamo slabega
občutka.
Za to fazo je značilno, da se (še vedno) ukvarjamo s harmonizacijo energij
na fizični ravni oziroma z iskanjem okoliščin, ki nam prinašajo lepe občutke.
Torej še vedno ne izhajamo iz notranjih občutkov, ampak iščemo notranje
zadovoljstvo skozi zadovoljitev v materialnem (zunanjem) svetu.
To zadovoljstvo, ki ga ustvarimo z dejanji, potem prenašamo vase; lahko
bi tudi rekli, da uporabimo in izkoristimo zunanji uspeh − na vseh področjih −, za
pridobitev notranjih dobrih občutkov : radosti, samozavesti, občutka
uspešnosti itd.
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Končni cilj pa je, da zunanji pogoji ne vplivajo na nas, pač pa jih mi
zaznamujemo − z energijo, ki izvira iz nas in ni odvisna od okoliščin.
KAJ JE PRAVA LJUBEZEN
Že nekajkrat smo naleteli na pojem »ljubezen«. Zato naredimo korak
vstran in razložimo osnovo resnične ljubezni.
Veliko ljudi namreč misli, da so že v prvi fazi v stanju brezpogojne ljubezni
do vseh, ki se kaže skozi skrb − ali odpovedovanje − za drugega ... Mnogo jih
tudi meni, da je druga faza njihov končni cilj in jo zagovarjajo z dejstvom, da
ljubijo sebe in hkrati tudi druge.
Vse to je sicer res − ko izhajajo iz Ljubezni, torej sprejemanja vseh in vsega,
ne pa iz zanikanja kogar koli, vključno s seboj, ali iz povzdigovanja kogar koli −
tudi sebe − nad druge.
Prva in druga faza sta daleč od Ljubezni: v prvi zanikamo sebe, v drugi pa
postavljamo sebe pred druge oziroma zanikamo druge. Prav tako druge faze
ne bi mogli imenovati ljubezen do sebe, kot jo razumejo nekateri (zato
menijo, da so že na cilju).
Pač pa smo tu le uvedli novost − aktivno ukvarjanje s seboj.
Pojem ljubezen do sebe je na tej stopnji pomembnejši kot koncept; zato,
da vidimo, da smo se premaknili iz faze naklonjenosti do drugih (prva faza) −
naprej. No, tudi besede ljubezen tu (še) ne bi smeli uporabljati, ker v obeh
fazah − v prvi in v drugi − pogojujemo: dokler se ohranjajo stare okoliščine,
nam je situacija všeč, ko pa se spremenijo, jih želimo »popraviti«.
Poleg tega odobravamo neke situacije, ki so nam všeč, druge pa zanikamo
ali se jim izogibamo; ali pa se obrnemo stran in iščemo novo situacijo, kjer
bomo spet imeli take pogoje, da nam bo prijetno.
V resnični ljubezni pa ni nobenega pogojevanja in taktiziranja v smislu:
»Če me ti ljubiš, te jaz tudi«, »Razočaral si me, zato te ne ljubim več«,
»Sprejemam te, dokler ...« in podobno.
Prava ljubezen vedno izhaja iz brezpogojnih energij oziroma iz Enosti in
se vedno izraža od znotraj navzven ne glede na okoliščine − torej deluje enako
do vseh. Takrat tudi ne govorimo o ljubezni do sebe, pač pa samo o − ljubezni.
In s tem je jasno, da gre za ljubezen do vseh, vključno s seboj, starši, sosedi,
Bogom in sovra žniki.
Ljudje, ki so v tretji fazi brezpogojnih energij, ne bodo nikoli omenjali
ljubezni do sebe ... ker so stanje, ko so čutili potrebo na kakršen koli način
govoriti o sebi, že davno prerasli. (Tej ideji je kasneje namenjeno več
poglavij.)

Prva in druga faza
sta daleč od ljubezni:
v prvi zanikamo sebe,
v drugi pa postavljamo
sebe pred druge
oziroma
zanikamo druge.
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Ljubezen do sebe, postaviti se zase ali skrb zase?
Poglejmo si še eno stvar. Veliko so nas učili o ljubezni do Boga, do staršev,
do otrok, do sosedov ..., kar navadno vpliva na ljudi tako, da se zagozdijo v prvi
fazi. Ob tem pa so pozabili na najpomembnejše − na skrb in na pozornost do
sebe, kar nas prek druge faze pelje do končne osvoboditve.

Prava ljubezen
vedno izhaja
iz brezpogojnih energij
oziroma iz Enosti
in se vedno izraža
od znotraj navzven −
ne glede na okoliščine;
torej deluje enako
do vseh.

Tako se lahko občutje ljubezni do ostalih, kar ima sicer zelo lep namen,
izrodi v zanikanje sebe oziroma v zadovoljevanje potreb drugih, medtem ko
pozabimo nase.
Tako bomo pri »ljubezni« do drugih velikokrat menili, da smo prišli do
najvišje faze, ko se, na primer, ž rtvujemo za nekoga (in imamo ob tem
slab občutek, češ, kdaj se bo pa kdo zame tako žrtvoval). Podobno velja
tudi pri »ljubezni« do Boga: velikokrat zapademo v energijo spoštovanja,
malikovanja ali strahu − v veri, da je to Ljubezen.
To ni ljubezen, ampak pogojevanje; ko smo enkrat v Ljubezni, ne
zanikamo nikogar, še najmanj pa sebe.
Tisti, ki smo v prvi fazi, a imamo občutek, da trpimo, bomo stremeli za
ljubeznijo do sebe, ki jo bomo razumeli kot: »Postavi sebe na prvo mesto.«
V tem primeru lahko uporabimo ta koncept kot motivacijo ali kontrolo, da
preverimo, kdaj smo se obrnili stran od občutka žrtve, malikovanja drugih,
strahospoštovanja in podobnega.
Vendar resnična Ljubezen ne pomeni niti, da zanikamo druge oziroma da
se postavimo nad njih, kar je značilno za drugo fazo: če ugotovimo, da
postavljamo sebe pred druge oziroma nam je bolj mar zase kot za kogar koli
drugega, spet ne moremo govoriti o Ljubezni, ampak, kot rečeno, o aktivnem
ukvarjanju s seboj − ko se spoznavamo in si dovolimo privoščiti več.
Ko pa ugotovimo, da nam je enako mar tako zase kot za druge, se
premaknemo v Ljubezen − kajti prava Ljubezen, kot smo omenili, deluje
enako na vse: ko smo v tej vibraciji, nam je vseeno, ali delujemo v svoje dobro
ali v dobro kogar koli drugega ... ker ne delamo več razlik.
POT DO CILJA VODI SKOZI SKRAJNOSTI
Vrnimo se k opisu druge faze. Omenili smo, da imamo tu velikokrat
občutek, da smo že na cilju ... pa nismo. Res se zavemo, da je življenje lepše,
kot smo včasih menili, in se poleg tega še naglo izboljšuje ter da nismo več
nesrečna žrtev, ki jo vsak izkorišča. Vendar pa potrebujemo ogromno
energije, da lahko vzdržujemo take okoliščine, ki pa nas lahko v trenutku − če
se spremenijo − iz nebes pahnejo v pekel.
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Prva in druga faza sta pravzaprav dve nasprotni skrajnosti: v prvi smo
žrtev, v drugi pa zmagovalec. Vmes pa se skriva še nešteto možnih izbir, ki se
nahajajo med obema skrajnostma in s pomočjo katerih spet stremimo za
določenimi okoliščinami.
Dva nasprotna póla, ki ju predstavljata obe fazi, sta značilna za stanje
nasprotij (oziroma polarnosti, dvojnosti ali dualnosti). To sta dve osnovni
energiji, ki z nasprotjem ustvarjata ravnovesje . Lahko si, na primer,
predstavljamo simbol jin in jang ali pa moško in žensko načelo, dan in noč
itd.
V tem stanju se vedno odvija nihanje med dvema póloma ter iskanje
trenutne optimalne mo žnosti (harmonije), ki bi nam tisti trenutek ustrezala.
Ko se ujamemo v to neskončno iskanje idealne rešitve, porabimo veliko
energije − ker si prizadevamo zagotoviti si ali ohraniti izbrane pogoje, ki nam
bodo zagotovili srečo.
Skupna značilnost obeh faz je tudi ta, da se ločimo od drugih, se
primerjamo, dokazujemo in potrjujemo pred ljudmi, imamo občutek lastne
(ne)pomembnosti in samo(ne)zadostnosti.
PRVI DVE FAZI SOVPADATA S STANJEM DVOJNOSTI
Lahko bi tudi rekli, da v tem stanju polarnosti iščemo moč v energijah, ki
so vedno izraz pogojevanja . To pomeni, da vsako tâko stanje od nas zahteva
natančno določeno obnašanje, ki nam je morda danes všeč, jutri pa že ne več −
a ga bomo verjetno zagovarjali, ker ne bomo želeli požreti besede. (Iz stanja
dvojnosti izhajajo tudi obljube in pričakovanja.)
Največkrat pa se zgodi, da ko se odločimo za rešitev, ki izhaja iz ene
skrajnosti, pogrešamo nekaj energij, ki pripadajo drugi in obratno. Na
primer, ko živimo v stanovanju, si zaželimo svojo hišo, ker pogrešamo
popolno samostojnost. Ko pa se vselimo vanjo, začnemo pogrešati prednosti
stanovanja: manj skrbi in obremenitev, manj vzdrževanja, nižji stroški ...

Skupna značilnost
prvih dveh faz je,
da se ločimo od drugih,
se primerjamo,
dokazujemo
in potrjujemo
pred ljudmi,
imamo občutek lastne
(ne)pomembnosti
in samo(ne)zadostnosti.
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Ker ne moremo imeti vsega naenkrat, a si tega zelo želimo, iščemo način,
kako bi nam bilo na voljo čim več možnosti, ki naj bi »pokrivale« obe
skrajnosti (in še kakšno vmesno pot), med katerimi bomo kasneje − glede na
trenutne želje − izbirali.
STANJA DVOJNOSTI V VSAKDANJEM ŽIVLJENJU

V stanju polarnosti
si želimo prav tisto,
česar nimamo ...
ali pa začnemo
pogrešati,
kar smo imeli nekoč.

Oglejmo si nekaj praktičnih primerov, kako se stanje polarnosti kaže v
praksi. Najprej opišimo situacijo, ko želimo najti srečo z zanikanjem energije
nasprotnega pola.
Vzemimo primer, ko nas je nečesa strah in menimo, da bomo dobili moč,
če bomo postali pogumni. Recimo, da se bojimo višine. Tako nas nihče za nič
na svetu ne more pripraviti, da bi skočili s padalom.
Če se nam uspe prebiti skozi ta strah in se opogumimo, pa lahko
zapademo v nasprotje te energije − v drugo skrajnost, ko smo pretirano
korajžni: zdaj si prizadevamo dokazati svoj pogum.
Čeprav se nam zdi, da smo se premaknili naprej oziroma nad strah in do
konca oziroma na cilj, smo le prešli iz prve (pasivne) faze v drugo, kjer je
poudarjena aktivnost in zavračanje prve.
Obe fazi pa v končnem smislu dajeta povsem enake rezultate (zato še
nismo na cilju): še vedno se naša življenjska energija v veliki meri vrti okoli
skoka s padalom , ki ustvarja našo identiteto; oziroma v to področje
usmerjamo veliko energije, ker se nam zdi pomembno ... namesto da bi
energijo sprostili in jo usmerili drugam − na primer, k višjemu (duhovnemu)
cilju.
Razlika je le v tem, da se je energija prej vrtela okoli »Tega ne želim storiti
za nič na svetu«, zdaj pa se je spremenila v »Skočil bom, pa tudi če si nihče
drug ne upa! Skočil bom celo tam, kjer se drugi bojijo«. Kot da bi želeli
nadoknaditi zamujeno ...
Take situacije, ko skačemo iz ene skrajnosti v drugo, se nam dogajajo na
domala vseh področjih.
Oglejmo si še dva primera, ki sta značilna za stanje polarnosti. Gre za
znano zgodbo, ko si včasih želimo prav tisto, česar nimamo oziroma ko
začnemo pogrešati, kar smo imeli nekoč; to je tudi nazoren prikaz konflikta,
ki izvira iz koncepta nasprotij.
ŠE NEKAJ ŽIVLJENJSKIH PRIMEROV STANJA DVOJNOSTI
Predstavljajmo si mladega fanta dvajsetih let, ki je začel prizadevno
opazovati nežnejši spol in si nabirati izkušnje. Tako ugotovi, da želi po eni
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strani imeti stalno dekle, ob katerem bi imel zagotovljeno nežnost in
podporo, po drugi pa želi popolno svobodo, samostojnost in neomejene
možnosti. Če se odloči za dekle, pogreša samostojnost, če ostane sam, pa
pogreša varnost in stalnost.
Včasih želi celo oboje naenkrat (a se njegovo dekle − ko od prijateljice izve
za to − ne strinja) ...
V tem iskanju sreče se torej pomika od ene mo žnosti do druge in nazaj.
Prav tako kot ta fant se tudi mi na določenih področjih ves čas premikamo
od ene možnosti k drugi ter ob tem iščemo optimalno rešitev, ki bi nam
prinesla srečo. Velikokrat se celo vrnemo v prejšnje stanje, ki ga morda šele
tedaj znamo ceniti; prej se nam je zdelo dokaj samoumevno.
Veliko ljudi doživlja podobno situacijo na področju poklicnega dela: po eni
strani želimo postati podjetnik, ker želimo veliko denarja in svobode. To
zahteva prevzemanje ogromne odgovornosti ter veliko samostojnosti,
iznajdljivosti, doslednosti ter maksimalne predanosti ob vsakem času − kar
nam ni pogodu (ena skrajnost).
Ko se zavemo pritiskov in uvidimo, da nam tâko okolje, ki nas ubija, ni
všeč, se začnemo nagibati k redni službi, kjer bi delali od osmih do štirih in bi
imeli proste vikende, bili plačani za vsako minuto, ki bi jo vložili v delo, in kjer
bi prevzemali odgovornost le za lastna opravila. Torej nas zanima prijazno
delovno okolje in sproščeno ozračje − tudi če bi zaslužili manj (druga
skrajnost).
Kmalu ugotovimo, da želimo oboje, zato si želimo zagotoviti take pogoje,
da bi imeli vsega po malo: manj odgovorno delovno mesto, ki bi bilo dobro
plačano in kjer bi vladali prijetni delovni pogoji, a vanj ne bi bilo treba
usmerjati preveč energije ... Plača pa bi bila odlična.
Ker tega ne najdemo, spet prideta »v konkurenco« varianti obeh oblik
poklicnega delovanja, v katerih imamo že izkušnje: na tehtnico postavimo
»pluse« in »minuse« prvotne oblike (podjetništvo) in prednosti ter slabosti
druge (dobro vzdušje in ni žja plača).
Tako morda ugotovimo, da je denar vseeno pomemben, tudi če se je
treba zanj malo bolj potruditi. Zato smo pripravljeni spet do konca zagristi v
delo ter se vrniti na staro pot podjetništva − ker nas misel na prednosti, ki
smo jih bili tam deležni, navdihuje.
Velikokrat nas spremlja, kot rečeno, znan stavek: »Šele zdaj znam ceniti
prejšnjo službo ... Vidim, kako lepo mi je bilo včasih.«
Tako se vrnemo k podjetništvu. Sčasoma nam začnejo mučni delovni

Ko živimo v dvojnosti,
se pomikamo
od ene možnosti
do druge in nazaj.
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pogoji spet presedati, zato smo se − znova − pripravljeni odpovedati visoki
plači, da bi imeli tisto, kar smo imeli pred tem. In tako naprej ... Zgodba se
lahko ponavlja v nedogled.

Dvojnost
nas zaznamuje vedno,
ko zavzamemo
neko stališče,
s čimer
samodejno zanikamo
vsa ostala.

Podobno se dogaja tudi na drugih področjih: ko preživljamo prosti čas
(smo bodisi zelo aktivni ali pasivni), ob nakupu materialnih dobrin (kupimo
zelo drag avto; ko ugotovimo, da nam ne ustreza, pa starejšega in takega, ki
je poceni ... a spet nismo srečni), ob izbiri prijateljev (najprej se nagibamo k
takim, ki nam bodo s svojimi zvezami in poznanstvi pomagali k večjemu
ugledu, drugič pa k pravim prijateljem, ki jim lahko zaupamo) in tako dalje.
Zelo nazorne skrajnosti vidimo tudi v politiki in ostalih interesnih
skupinah, kjer se posamezniki navdušujejo nad eno stranjo, čez čas, ko jih ta
razočara, pa začnejo zagovarjati drugo.
Včasih tudi ne skačemo iz ene skrajnosti v drugo tako zelo hitro in
očitno ... ker je potrebno, da najprej docela osvojimo določeno vibracijo
(izkušnjo), da bi se lahko obrnili v drugo smer. Na primer, če kupimo zelo drag
avto, morda ne bo že naslednji povprečen, brez nepotrebne dodatne opreme
in z dizelskim motorjem, ampak bomo morda potrebovali kar nekaj
luksuznih avtomobilov zapored, preden bomo spoznali, da »mečemo denar z
lopato skozi okno«, saj vsako leto z vzdrževanjem in s tem, ko vrednost
avtomobilu strmo pada, izgubljamo tisoče in tisoče evrov.

Potem bo povprečen avtomobil morda pravo malo razodetje ... nekaj časa,
dokler ne začnemo pogrešati, na primer, usnjenih sedežev in spoštljivih
pogledov sodelavcev.
Iskanje sreče s premikanjem iz ene skrajnosti proti drugi in nazaj, kot
rečeno, sodi v dvojnost. Oglejmo si vse skupaj še iz drugih zornih kotov.
DVOJNOST VKLJUČUJE TUDI NAJBOLJ POZITIVNO MOŽNOST
Dvojnost nas zaznamuje vedno, ko zavzamemo neko stališče; torej ko
izbiramo med mo žnostmi in se odločimo za eno izmed njih, s čimer
avtomatsko zavrnemo vse ostale. Zato se to stanje imenuje tudi stanje
nasprotij.
Tu pa velja še naslednje: tudi če izberemo najbolj pozitivno možnost, smo
še vedno v stanju nasprotij. Vzemimo primer, ko imamo dva poslovna
partnerja. Eden od njiju želi z nami poslovno sodelovati na način, da vse, kar
investira v nas, zagotovo dobi večkratno povrnjeno. Povedano drugače: za
nas ne bo naredil ničesar, če ne bo imel od tega neposredne in trenutne
koristi tudi sam.
Drugi partner pa je povsem drugačen: ne gleda na to, koliko se mu bo
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povrnilo in kdaj, pač pa je srečen, da lahko sodeluje z nami. Tudi ne računa,
kaj je v nas investiral, pač pa nam zaupa in nam daje resnično veliko. Tako
ne porablja energije za računanje, koliko denarja ga je vse skupaj stalo in
koliko smo mi posredno zaslužili s sodelovanjem z njim.
Velikokrat menimo, da je prvi partner »slab«, drugi pa »dober«, a sta
le dve nasprotni plati medalje: dobro in slabo, črno in belo, svetloba in
tema ...
Tako prvi predstavlja eno skrajnost − ne bi nam dal ničesar od svojega −,
drugi pa drugo skrajnost − dal bi nam vse, kar ima.
Nobeden od njiju pa ne bi za to, kar mi počnemo, tudi živel; oziroma
nobeden od njiju ni pripravljen v nas brezpogojno vlagati (vse) svoje
energije, če bi bilo to potrebno. Ali še drugače: nobeden od njiju z nami ne
resonira v viziji, pač pa nas oba podpirata »od zunaj«.
Izhajata iz koristoljubnega motiva oziroma jima je pomembno, da prek
nas ustvarita dobiček; prvi je v tem malo bolj agresiven in neučakan, drugi
pa nežnejši. Torej, še vedno to počneta zaradi sebe, ne pa brezpogojno. Tudi
če drugi ne stremi za neposrednim finančnim povračilom, želi morda izpasti
dober v naših očeh, v očeh sosedov, prijateljev ... ali pa celo v očeh Boga. Ali
pa si s tem zagotavlja našo družbo, išče identiteto in podobno.
Ko nekaj počnemo preračunljivo oziroma z natančno določenim
namenom, ko stremimo za katerim koli rezultatom, to ni brezpogojnost
oziroma Ljubezen ...
Stanje ljubezni bi bilo, če bi nam nekdo ustregel in ne bi pričakoval v
zameno ničesar; kar tudi pomeni, da ne bi te energije nikoli več spro žil − na
primer, svojega dejanja ne bi nikoli več omenil ne nam ne drugim, še manj
pa bi nam to dejanje »metal v obraz« ali celo očital.

Ko nekaj
počnemo preračunljivo
oziroma z natančno
določenim namenom,
ko stremimo
za katerim koli
rezultatom,
to ni brezpogojnost
oziroma Ljubezen.
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Poleg tega ta njegova gesta nikakor ne bi vplivala na nadaljnji odnos do
nas: še vedno bi se do nas obnašal popolnoma enako kot do tega dejanja.
Tako ne bi po omenjeni gesti gojil nobenih pričakovanj do nas, v mislih ne
bi imel nobene »računice« oziroma trgovine v smislu »Nekaj sem dal, zdaj pa
pričakujem povračilo« in podobno.

Če nekoga zanikamo
in sovražimo ...
ali pa če brez
nekoga drugega
ne moremo živeti
ter bi naredili zanj vse −
v obeh primerih
ne živimo v Ljubezni.

Pa še po nečem lahko razpoznamo ljubezen: če bi drugi partner resnično
deloval iz brezpogojnih energij, bi bil pripravljen pomagati komur koli, ne le
nam.
Enost je stanje, v katerem ne izbiramo ničesar, pač pa se obnašamo do
vseh enako.
Kot vidimo, nobeden od njiju ne razmišlja tako − torej sta oba v stanju
polarnosti oziroma pogojnosti. Morda je prvi partner v drugi fazi, drugi pa
morda celo v prvi − ko želi biti »dober«. Velikokrat je vzrok za tâko obnašanje
drugega partnerja strah, da ne bo sprejet, če se bo postavil zase − zato si tako
kupuje naklonjenost in prijateljstvo.
Seveda nam je bolj všeč delovanje drugega, ker dobivamo več ... A ta velika
dobrota še ne pomeni ljubezni, pač pa morda le spoštovanje, prijaznost in
podobno.
V stanju dvojnosti torej ne zagovarjamo in ne dajemo prednosti (le) neki
natančno določeni možnosti, temveč se odločamo za katero koli možnost −
vključno z najbolj pozitivno oziroma za nas prijetno.
Kot rečeno, v stanju dvojnosti smo vedno, ko zavzamemo neko stališče: če
nekoga zanikamo in sovražimo ali pa če brez nekoga drugega ne moremo
živeti ter bi naredili zanj vse.
Le da smo enkrat v eni skrajnosti, drugič pa v drugi ...
STANJE DVOJNOSTI NAS SILI V POPRAVLJANJE SITUACIJE
Tudi to se nam dogaja tako rekoč ves čas. Na primer, če izbiramo, kako se
bomo obnašali do sodelavca, smo že v dvojnosti. Ali ko se odločamo, ali bomo
poslušali intuicijo ali pa glas pametnega uma, ki nas opozarja, da ne bomo
uspeli, zato naj se ne lotimo nove stvari. Ali pa ko razmišljamo, ali naj na ulici
pozdravimo soseda ali ne ... ker smo slišali, da zadnjič ni lepo govoril o nas.
Iz omenjenega vidimo, kako stanje izbire pozitivne možnosti velikokrat
zamešamo s stanjem končnega cilja; tudi ogromno učenj temelji na
pozitivnem razmišljanju, ko zagovarjajo idejo »biti dober do drugih«.
Nihče pa ne pove, da je to morda, kot rečeno, zanikanje sebe (prva faza),
ker nas je strah, da ne bomo dobri, če se bomo postavili zase ...
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Že s tem, ko razmišljamo »pozitivno«, zavračamo vse ostale možnosti in
»filtriramo življenje«, da bi ga napravili prijaznejšega do nas − s čimer le
krepimo energije dvojnosti ... namesto da bi se pomikali naprej k
sprejemanju življenja, kar predstavlja Enost.
Je pa res, da je lahko pozitivno razmišljanje korak naprej, če smo v drugi
fazi, ko postavljamo sebe na prvo mesto: ko delujemo »pozitivno«, razširimo
svoje zavedanje še na okolico.
Ker pa ne upoštevamo faz, v katerih smo, nam ta koncept velikokrat škodi.
Pravzaprav od tod izvirajo domala vsi naši problemi, ki smo jih že omenili:
logična posledica bo, da bomo skušali spreminjati, kar nam ni všeč, oziroma
se bomo borili, da bomo tistega, kar nam je všeč, imeli v svojem življenju čim
več ... ostalo pa bomo odrivali od sebe oziroma skrivali ali zavračali.
Ali povedano drugače: ogromno svoje energije bomo porabili, da bomo
skušali spreminjati tisto, kar smo označili, da ni dobro, in stremeli za tistim,
kar smo označili kot odlično.
Življenje si torej skušamo urediti tako, da:
− bi nas obkro žali le ljudje, ki so nam všeč,
− da bi se ti ljudje celó vedli tako, kot želimo oziroma kot nam ustreza,
− da bi bili pogoji, v katerih ž ivijo drugi, čim bolj v skladu s tistim, kar
nosimo v sebi mi kot pričakovanje idealnega življenja,
− da bi se mi sami obnašali tako, da bi nas drugi imeli za dobrega in
prijaznega ,
− in podobno.
Pri tem pogojujemo svojo srečo z nečim, kar je zunaj nas in na kar imamo
navadno zelo malo vpliva, zato je mogoče doseči tako stanje bolj v teoriji kot
v praksi ...
Ogromno ljudi si vse življenje prizadeva, da bi okoli sebe vzpostavili
pravo okolje, v katerem bi bili srečni ... ter vse povprek vplivajo na ljudi, da
bi se obnašali in živeli tako, da bi njim (ne sebi) omogočili idealno
življenje.
Tako stanje pa ne more trajati , ker sloni na natančno določenih
okoliščinah in pogojih, ki morajo biti izpolnjeni. Lahko ga dosežemo
trenutno, nikoli pa se ne obdrži dolgoročno; razen če se sodelujoči ne
odločijo, da bodo zelo trpeli − kajti nemogoče je, da bi vsi okoli nas
(dolgoročno) počeli, v čemer najbolj uživajo in kar jim je najbolj všeč, ob tem
pa bi tudi mi dojemali tâko obnašanje kot idealno.
Ali če povemo drugače: to pomeni, da bi morali ljudje, ki živijo v nekem
skupnem okolju − na primer v podjetju, ulici, družini itd. −, imeti natanko

Ogromno ljudi
si prizadeva
spreminjati ljudi,
da bi se obnašali
in živeli tako,
da bi njim (ne sebi)
omogočili
idealno življenje.
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enake želje in poglede na vsa področja življenja ... Pa še časovno bi morali biti
usklajeni.

Neizpolnjena
pričakovanja rodijo
neprijetne občutke:
razočaranje, žalost,
zavist, dvom,
strahove ...

Kaj pa se zgodi, če se omenjena pričakovanja ne uresničijo? Na primer, če
naša žena (ali mož) ne živi tako, kot smo si zamislili? Če otroci niso
odgovorni? Če naši starši ne počnejo tistega, kar mi menimo, da bi bilo zanje
najboljše? Če so ljudje na ulici preglasni − mi pa želimo imeti mir? Če nam šef
nameni drugačen urnik, kot smo ga pričakovali? Če se nenapovedano podraži
najemnina? Če okolica ne sprejme našega obnašanja?
Neizpolnjena pričakovanja rodijo neprijetne občutke: razočaranje, žalost,
zavist, dvom, strahove ...
Tudi moč, ki v sebi nosi pritisk, grožnje in pogojevanje, izvira iz
pričakovanja, da je treba ohranjati določene pogoje, v katerih se dobro
počutimo, oziroma iz strahu, da se bodo pogoji spremenili (in bomo tako
postali nesrečni).
To je vedno proces, kjer:
1. na začetku zavzamemo neko stališče; torej imamo v mislih predstavo,
kaj želimo, oziroma stremimo za določenimi pogoji, ki naj bi bili
izpolnjeni, da bi dosegli svoja pričakovanja;
2. sledi korak, ko si želimo oblikovati in prirediti želeno okolje, ki naj bi
nam omogočilo izpolniti te pogoje, ter potem trudoma vzdržujemo
okoliščine;
3. potem pa − slej ko prej − doživimo, da:
− takega idealnega stanja ne uspemo ustvariti ali
− želeno stanje ustvarimo za kratek čas, a se sčasoma podre;
4. neizogibna posledica je, da se pojavijo neprijetni − oziroma »negativni«,
kot jih nekateri imenujejo − občutki v nas.
V STANJU DVOJNOSTI ŽELIMO SPREMENITI SOSEDA,
DA BI NAM UGAJAL, ON PA NAS
Ne smemo pozabiti, da je ta proces obojestranski; torej da tudi mi
ustvarjamo svet neke druge osebe − ki zdaj podobno razmišlja o nas in
pričakuje, da se bomo obnašali na natančno določen način, kot je pogodu
njej.
Tako si bodo naši sodelavci, sorodniki, sosedje itd. prav tako prizadevali,
da bi z našo pomočjo vzpostavili idealne okoliščine zase. S tem postanemo
člen v njihovi verigi načrtov, kjer naj bi odigrali natančno določeno vlogo v
njihovem filmu ... po njihovem scenariju, seveda.
Živimo v svetu, kjer drug drugega prepričujemo, da način, na katerega
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živijo drugi, ni dober, zato jih motiviramo, naj raje poskusijo tisto, kar
predlagamo mi oziroma je všeč nam.
Dvojnost bi torej lahko opisali tudi takole:
V neki navidezni resničnosti − ali v umetnem in prisiljenem stanju − , ki
je mogoča le pod natanko določenimi pogoji, poskušamo vzpostaviti
harmonijo oziroma najti srečo ... po mo ž nosti še za vse ostale, ki so
vključeni.
Ko nam ni všeč, kako se obnašajo drugi, pa imamo rešitev na dlani:
rečemo jim, da ne razmišljajo pozitivno, s čimer želimo doseči, da bi se nam
(še bolj) podredili. Znan stavek je tudi: »Poslušaj me, jaz že vem, kaj je dobro
zate ...«, s čimer tej osebi vzamemo priložnost, moč in pogum, da izrazi, kar
v resnici čuti v sebi.
DVOJNOST PRINAŠA BOLEČINO IN TRPLJENJE
Zelo značilen primer tega namišljenega iskanja sreče so nekateri
prodajalci, ki se čutijo prisiljene prodajati določene izdelke, za katere menijo,
da so slabši od konkurenčnih. Zato tudi ne zaupajo, da je nakup njihovega
izdelka najkoristnejša odločitev, ki jo lahko sprejme njihova stranka ... Toda
njihovo delovno mesto zahteva od njih natanko to: prodati čim več
omenjenih izdelkov.
Po eni strani se torej trudijo veliko prodati, kar pomeni zanikanje svojih
resničnih občutkov, po drugi pa želijo izraziti svoje občutke ter želijo biti s
stranko pravi prijatelji na ravni srca. Da bi dosegli slednje, pa bi morali
stranki odsvetovati nakup izdelka − kar jim zagotavlja preživetje oziroma
zaradi česar jih je delodajalec sploh zaposlil ...
Tako ugotovijo, da so lahko srečni le, če so vzpostavljene natančno
določene okoliščine: ko stranka sama izrazi željo, da želi njihov izdelek
oziroma ko je iz situacije (nakupa) jasno razvidno, da bo stranka z njihovimi
izdelki zadovoljna in srečna.

Živimo v svetu,
v katerem drug drugega
prepričujemo,
da način, na katerega
živijo drugi, ni dober.
Naj raje poskusijo tisto,
kar predlagamo mi
oziroma je všeč nam.

36

Ustvarjanje okolja
Posledica je, da prodajalci velikokrat stremijo za strankami, ki bi same od
sebe preverile vso konkurenco ter ugotovile, da je izdelek, ki ga prodajajo oni,
daleč najboljši. Zato jih ne bi bilo treba prepričevati in bi prodajalci prišli do
obojega: imeli bi zadovoljno stranko, ki je postala njihov prijatelj − in ob kateri
se zdaj prodajalci odlično počutijo, saj je bil nakup zelo prijetno doživetje −, po
drugi strani pa bi zadovoljili delodajalca.

Naša kultura,
pa tudi vse ostalo,
sloni na ideji dvojnosti:
razvilo se je
ogromno teorij,
ki nas prepričujejo,
da je mogoče
v iluziji dvojnosti
najti trajno srečo.

Če tega ni, so prodajalci v eni od skrajnosti: bodisi zanikajo sebe ali se
odpovejo denarju ... nič od tega pa jim ni všeč. Lahko se zgodi tudi katera
koli vmesna možnost, ki se nahaja med tema dvema − a bodo prodajalci še
vedno nesrečni; ne glede na to, ali bodo malo bolj ali manj zanikali sebe ali
pa se bodo bolj ali manj postavili po robu željam nadrejenih (velik
zaslužek).
Posledica je nezadovoljstvo oziroma oguljena fraza, da je prodajanje
najtežji poklic na svetu. To je vsekakor res, če se znajdemo v tem peklu
nasprotij, kjer vlada konflikt interesov, kakršnega smo pravkar opisali.
Omenjeno pa nikakor ne drži, ko se premaknemo nad te omejitve v stanje
Enosti. (Kako to izpeljemo na področju poslovnega udejstvovanja in še
posebej v odnosu do drugih ljudi in pri prodaji, je opisano v knjigi
»Novodobni prodajalec«.)
Naša kultura, pa tudi vse ostalo (socialna skrb, gospodarstvo itd.) sloni na
temeljih dvojnosti. Še več: razvilo se je ogromno teorij, ki nas − na vse možne
načine − prepričujejo, naj v tej iluziji najdemo trajno srečo.
Tudi to lahko opazimo na vseh področjih: politična stranka, ki deluje v
dobro vseh ljudi, nasprotuje drugi in jo blati. Verska skupina, ki sledi nauku
Jezusa (ali Mohameda, Bude, Krišne ali kogar koli drugega pač), povzdiguje
sebe nad druge, češ, »Mi smo tisti, ki smo najbliže Bogu«.
Podjetje, ki dela dobro za stranke, se bojuje s konkurenco. Sosed, ki dela
dobro za sosesko, očita drugemu, da je premalo zagnan, ko gre za skupno
delovno akcijo. Šola, ki želi dati učencem največ znanja, se trudi prikazati
druge šole kot slabše.
Seznam se nadaljuje v nedogled.
Vse to le nakazuje, da se ob našem iskanju sreče vedno najde nekdo, ki bo
ob tem − ali prav zaradi tega − nesrečen. Ta ideja gre celo tako daleč, da je
včasih pogoj za našo srečo neuspeh konkurence oziroma naših nasprotnikov
(ali ljudi, ki nas ne podpirajo).
Po drugi strani pa ta ista kultura ponuja rešitev: najdemo lahko ogromno
raznih tehnik, kako si izboljšati življenje − kako voditi ljudi, kako vzpostavljati
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radostne odnose, kako pozitivno razmišljati, kako se zdraviti na novodoben
način ... in celo kako obvladati (!) stres.
Vse to velikokrat predstavlja korak naprej, vendar se je treba zavedati, da
na tej stopnji nikoli ni mogoče doseči končne rešitve, ampak le vzpostaviti
okoliščine, ki nam omogočajo stanje trenutnega zadovoljstva, oziroma
popravljati situacijo. Skratka, v tej fazi postanemo aktivni in se začnemo
ukvarjati z okoliščinami.
Ob vsem tem pa velikokrat na široko opevamo ljubezen ...
OKVIR ZA ENERGIJE KARME IN USODE
Ta pot iskanja ravnovesja v skrajnostih dvojnosti je povsem običajna in jo
je treba prehoditi v celoti. Ne samo, da na tej poti ugotavljamo, da nobena
izmed ponujenih možnosti − ena skrajnost, druga skrajnost in poti vmes, ki
navadno predstavljajo kompromis − ni optimalna, pač pa s takšnim iskanjem
sreče tudi opravljamo življenjske preizkušnje.
Te preizkušnje so posledica karme − in se nanašajo na pretekle odločitve −
ter usode (načrtovane dejavnosti glede na karmo).
Vsaka dejavnost nas namreč poveže z ljudmi na podobni valovni dolžini
(vibraciji), s katerimi lahko potem skupaj opravimo preizkušnjo. Takó v
izkušnjah srečujemo učitelje (ljudi, od katerih se učimo), učence (učijo se od
nas) in ogledala (odsev naše energije).
Vse skupaj pa nam služi za osebno in skupinsko rast, pri čemer se, kot
rečeno, čedalje bolj približujemo stanju notranje harmonije.
Zato lahko rečemo, da vsako naše iskanje in pomikanje skozi različne
možnosti − ko izbiramo obe skrajnosti ali katero koli vmesno ali celo »srednjo
pot«, kjer se izgubimo v povprečju in življenje izgubi žar, ker vse postane
monotono in brezizrazno − v sebi nosi tudi seme rasti, ki nas bo končno
pripeljalo do osvoboditve.
Tako pač ugotavljamo, da še nismo našli ključa do končnega spoznanja in
do sreče, ne glede na naše občutke ljubezni do sebe in podobno: če ob nobeni
možnosti nismo resnično srečni v vseh situacijah, ki se utegnejo pojaviti, smo
nekaj spregledali ...
In res je tako: dokler smo del tega sveta dvojnosti, kjer nam zunanje
okoliščine narekujejo srečo, ne bomo zaživeli v resnični radosti in ljubezni.
Ves čas bomo zavzemali stališča: neko možnost bomo postavljali pred drugo
in obratno (kar je nasprotje ljubezni, ki je brezpogojno sprejemanje).
Torej, dokler zavzemamo kakršna koli stališča ali sodbe in primerjamo
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