
Boris Vene - Nikola Grubisa 



Boris Vene - Nikola Grubisa 



9

I . D E L :  P O V R N I M O
S I S V O J O  M O Č

U S T V A R J A N J E
O K O L J A

I . D E L :  P O V R N I M O
S I S V O J O M O Č

U S T V A R J A N J E
O K O L J A



1. OD KOD IZVIRA PRAVA MOČ

LLJJUUDDJJEE,,  KKII  KKRROOJJIIJJOO  SSVVOOJJEE  ŽŽIIVVLLJJEENNJJEE  ......  IINN  SSVVEETT

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 kkaarriizzmmoo,,  ssaammoozzaavveesstt iinn  oosseebbnnoo  mmoočč.

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:
ppoosseebbeenn  ppoogglleedd  nnaassee,,  nnaa  lljjuuddii  iinn  nnaa  žiivvlljjeennjjee  nnaasspplloohh, ki se zrcali v domala
vsaki njihovi misli, besedi in dejanju. 

Lahko bi celo rekli, da iz njih žari nneekkaa  ppoosseebbnnaa  eenneerrggiijjaa  aallii  mmoočč,,  kkii
nneeuussttaavvlljjiivvoo  pprriivvllaaččii  lljjuuddii.

Ali jo lahko pridobite tudi vi? NNaajjvveerrjjeettnneejjee  ddaa  ...... To ni nekaj, s čimer se
rodiš ali ne; je nekaj, kar zzggrraaddiišš 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 nnee  llee  oodd  sseeddaannjjeeggaa  ddeelloovvaannjjaa,,  ppaačč  ppaa
ttuuddii  oodd  pprreetteekklliihh  iizzkkuuššeennjj 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 kkoorraakk  vv  ttoo
ssmmeerr in rezultat bo sledil. Intenzivneje in resneje ko se bomo lotili te naloge,
prej bomo v sebi obudili to izjemno energijo, ki bo potem zzaaččeellaa  »»sseevvaattii««
oziroma svetiti nnaavvzzvveenn.

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 ddoobbiillii  mmoočč.

Ta knjiga pove, kaj so v življenju počeli drugače od ostalih, da so lahko
uuvviiddeellii in kasneje tudi iizzkkoorriissttiillii  ssvvoojjee  ppootteenncciiaallee. In kako lahko podobno stori
vsak izmed nas. 

Čeprav je bila pot vsakogar izmed njih edinstvena in se je ppooppoollnnoommaa
rraazzlliikkoovvaallaa  oodd  ppoottii  ddrruuggiihh, pa vsakega, ki se bo podal nanjo, čaka nekaj
podobnih odločitev, ki jih bo treba sprejeti. 
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Ljudje, ki krojijo svet,
imajo karizmo,

samozavest 
in osebno moč.

Albert Einstein



ČČee  vv  ttiissttiihh  ttrreennuuttkkiihh  vveemmoo,,  kkaakkoo  ssee  ooddllooččiittii,,  ssttooppiimmoo  nnaa  ppoott,,  nnaa  kkaatteerrii  nnaass
ppooddppiirraa  ccéélloo  VVeessoolljjee..

Nič več ni iskanja, pomanjkanja ali bitk za naklonjenost ljudi, za denar, za
uspeh in podobno. Nasprotno − lljjuuddjjee  zzaaččnneejjoo  iisskkaattii  nnaass,,  mmii  ppaa  ppoossttaavvlljjaammoo
ppooggoojjee,,  kkii  ddoollooččaajjoo,,  nnaa  oossnnoovvii  ččeessaa  bboommoo  vvzzppoossttaavviillii  ssooddeelloovvaannjjee.

ZZAAŽŽIIVVIIMMOO  NNOOVVOO  ŽŽIIVVLLJJEENNJJEE

Pomislimo, kaj to pomeni za nas. Morda iščemo pprriilljjuubblljjeennoosstt  vv  ddrruužbbii,
ssppoossoobbnnoosstt  kkoommuunniicciirraannjjaa z ljudmi, morda se želimo naučiti ppoossttaavviittii  zzaassee  v
vsaki situaciji ... Ali pa iščemo le »»vveečč  eenneerrggiijjee««,, ppoogguumm ali način, kako
pprreemmaaggaattii  ssttrraahh − pred avtoritativnimi osebami, pred neznanim, pred
novostmi in podobno.

Morda iiššččeemmoo  ssvvoojj  pprraavvii  iizzrraazz oziroma iiddeennttiitteettoo, ob kateri bi se počutili,
da »smo nekaj« oziroma da nismo manjvredni. Morda iščemo duhovno rast
ali ssppoossoobbnnoosstt  sspprreejjeemmaannjjaa  žiivvlljjeennjjaa  ookkoollii  sseebbee  bbrreezz  ssooddbb,,  kkrriittiikk  iinn
nneeggaattiivvnnoossttii. 

Po drugi strani pa marsikdo med nami − bolj kot kar koli drugega − želi
najti mmiirr  vv  dduuššii  in oossvvoobbooddiitteevv  oodd  pprriittiisskkoovv  tteerr  nnaappeettoossttii, 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: zzaa  oobbvvllaaddoovvaannjjee  ssvvoojjeeggaa  žiivvlljjeennjjaa,,  kkii  ggaa  žeelliimmoo
žiivveettii  aakkttiivvnnoo,,  ssaajj  nnee  žeelliimmoo  bbiittii  nneessrreeččnnaa  žrrtteevv  uussooddee  ... Hkrati se želimo
oossvvoobbooddiittii  kkrriittiiččnniihh  ppoogglleeddoovv  iinn  pprriittiisskkoovv  lljjuuddii  ookkoollii  sseebbee,,  oobb  tteemm  ppaa  žiivveettii  vv
hhaarrmmoonniijjii  ss  sseebboojj,,  ss  ssvvoojjiimmii  žeelljjaammii  iinn  zz  ookkoolliiccoo.

In to je moč ... 

KKoo  iimmaašš  mmoočč,,  iimmaašš  vvssee.. 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. 

PPrraavvaa  mmoočč  nnee  ppoommeennii  pprreevvllaaddee  nnaadd  ddrruuggiimmii..  

To je le mit, s katerim nas avtoritete želijo držati na vajetih, ter skrajna
oblika njihovega samodokazovanja oziroma iizzrraazz  ssttrraahhuu, ki izhaja iz
pomanjkanja zaupanja vase, v ljudi in v življenje. 

KKAAJJ  JJEE  RREESSNNIIČČNNAA  OOSSEEBBNNAA  MMOOČČ??

NNaajjvveeččjjaa  mmoočč  nnii  rreezzuullttaatt  ffiizziiččnnee  iinn  ččuussttvveennee  pprreevvllaaddee,,  aammppaakk  rreezzuullttaatt
pprreevvllaadduujjooččee  vvllooggee  bbrreezzppooggoojjnnee  eenneerrggiijjee  oozziirroommaa  rreessnniiccee  iinn  lljjuubbeezznnii;; ttoorreejj
dduuššee,,  ssrrccaa  iinn  iinnttuuiicciijjee..
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Ko imaš moč, imaš vse ...
vendar prava moč

ne pomeni prevlade 
nad drugimi.



Pomislimo na Mater Terezijo. Ali na Budo, Jezusa, Mohameda, Gandhija ...
ali na kogar koli drugega, ob katerem nas pprreeppllaavvii  oobbččuutteekk  ttoopplliinnee  iinn  ssee  nnaamm
ooddpprree  ssrrccee,,  kkoo  ppoommiisslliimmoo  nnaannjj.

TTii  lljjuuddjjee  nniissoo  uukkaazzoovvaallii,,  ppoossttaavvlljjaallii  ppooggoojjeevv  aallii  ggrroozziillii..  Le sledili so svoji
viziji in željam srca ter »izkoriščali« življenjske okoliščine, da so se z vsakim
trenutkom približevali vnaprej začrtanemu cilju. 

NNiikkooggaarr  nniissoo  pprroossiillii  zzaa  nniičč,,  aa  ssoo  bbiillii  vveeddnnoo  oobbkkrroožeennii  zz  lljjuuddmmii,,  kkii  ssoo  ssii
pprriizzaaddeevvaallii  zzaa  nnjjiihhoovvoo  nnaakklloonnjjeennoosstt.. Niso bili razočarani nad komer koli,
nikoli se niso nikomur maščevali, grdo govorili o drugih ali jih celo sovražili −
nnee  gglleeddee  nnaa  ttoo,,  kkaakkoo  ssoovvrraažnnoo  ssoo  ssee  mmoorrddaa  ddrruuggii  oobbnnaaššaallii  ddoo  nnjjiihh. 

OObb  vvsseemm  tteemm  ppaa  nniissoo  ttrrppeellii, 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 nnii  vveečč  ppoommeemmbbnnoo,,  kkaajj  ssee  ddooggaajjaa  ookkoollii  tteebbee,,  ppaačč  ppaa
šštteejjee  llee  oopprraavvlljjaannjjee  žiivvlljjeennjjsskkeeggaa  ppoossllaannssttvvaa. (V tej knjigi bomo tudi opisali to
pot.)

Omenjeni svetníki niso usmerjali energije v zunanje dogajanje, pač pa v
hhaarrmmoonniizzaacciijjoo  ((uusskkllaajjeevvaannjjee))  eenneerrggiijj  vv  sseebbii, 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 vveess  ččaass, ne glede na to, kje so bili
ali kaj so počeli; dogajala se je namreč v njihovi notranjosti ...

VVssaakkoo  ssiittuuaacciijjoo,,  vv  kkaatteerrii  ssoo  ssee  zznnaaššllii,,  ssoo  iizzkkoorriissttiillii  zzaa  ddoosseeggaannjjee  ššee  vveeččjjee
hhaarrmmoonniijjee  vv  sseebbii,,  iinntteeggrriitteettee  iinn  zzaa  ooddppiirraannjjee  ssrrccaa  tteerr  bbrreezzppooggoojjnnoo
sspprreejjeemmaannjjee  žiivvlljjeennjjaa..  

Mati Terezija je nekoč rekla: »»VV  vvssaakkeemm  ččlloovveekkuu  vviiddiimm  JJeezzuussaa  ......«« Gandhi
si je prizadeval za nneennaassiilljjee  vv  vvsseehh  ssiittuuaacciijjaahh. Jezus je s svojim življenjem
dokazoval in učil, kako lljjuubbiittii  ssvvoojjeeggaa  ssoovvrraažnniikkaa. Buda je pokazal, da je treba
uussmmeerriittii  zzaavveesstt  kk  vviiššjjeemmuu  cciilljjuu, s čimer rešimo vse probleme, ki izhajajo iz
nižjih vibracij. 

Pri vseh svetnikih je v ospredju mmoočč  ssrrccaa,,  kkii  jjee  nnaajjvveeččjjaa ... in hkrati
najprijaznejša: kkoo  ddeelluujjeemmoo  nnaa  ssooggoovvoorrnniikkaa  ss  ssrrččnnoo  eenneerrggiijjoo,,  iimmaavvaa  oobbaa
oobbččuutteekk,,  ddaa  rraasstteevvaa,,  ssee  rraazzvviijjaavvaa  iinn  pprriissppeevvaavvaa  ((ddrruugg  ddrruuggeemmuu,,  sseebbii  iinn  ttuuddii
oossttaalliimm)).

In ob tem se oobbaa  −−  jjaazz  iinn  ssooggoovvoorrnniikk  −−  kkrraassnnoo  ppooččuuttiivvaa. 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,

13Ustvarjanje okolja

Mati Terezija

Buda

Jezus

Mohamed

Mahatma Gandhi



pritiskamo nanje, jih naredimo odvisne od sebe ali jih kakor koli drugače
prisilimo v podrejen položaj, ampak ker se ssaammii ooddllooččiijjoo,,  ddaa  nnaamm  žeelliijjoo sslleeddiittii.

Kot v povedi, v kateri sta se vveetteerr  iinn  ssoonnccee  pprreeppiirraallaa,,  kkddoo  jjee  mmooččnneejjššii.
Sklenila sta preizkusiti svojo moč: kdor bo prvi dosegel, da bodo ljudje slekli
plašče, bo zmagovalec. 

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: mmooččnneejjee  kkoo  jjee
ppiihhaall,,  vveečč  oobblleekk  ssoo  ssii  lljjuuddjjee  nnaaddeellii  iinn  bboolljj  ssoo  hhiitteellii  zzaappeennjjaattii  gguummbbee.

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. LLjjuuddjjee  ssoo  zz  vveesseelljjeemm  ooddvvrrggllii  ppllaaššččee  iinn  ssee  pprreeppuussttiillii  rraaddoossttnniimm  uužiittkkoomm..

Kaj je nauk te zgodbe? Ne le, da »pozitivna energija« prevlada »negativno«,
pač pa je sonce v ljudeh tudi prebudilo vveesseelljjee in s tem doseglo, da so ljudje
kkoommaajj  ččaakkaallii,,  ddaa  ssee  zznnoovvaa  ppoojjaavvii.

PPrriiččuujjooččaa  kknnjjiiggaa  ooppiissuujjee  ppoott,,  kkii  nnaass  vvooddii  ddoo  ttoovvrrssttnnee  mmooččii.. Ta je tudi edina
ddoollggoorrooččnnoo  uussppeeššnnaa  − ker združuje in povezuje. 

AALLII  TTUUDDII  VVII  PPOOTTRREEBBUUJJEETTEE  MMOOČČ??

Morda se vam ob branju dozdeva, da vaš cilj ni postati svetnik, pač pa bi
želeli le bboolljj  rraaddoossttnnoo  uužiivvaattii  žiivvlljjeennjjee. Kot rečeno, ggoovvoorriimmoo  oo  iisstteemm; na voljo
imamo namreč le dve možnosti, kako si izboljšati življenje: 

− ali si ss  ssiilloo  pprriillaaggooddiimmoo  ookkoolliiššččiinnee  (ki jih je treba potem tudi ohraniti);

− ali pa se ddvviiggnneemmoo  nnaadd  oommeejjuujjooččii  vvpplliivv  tteerr  ddeelluujjeemmoo  »»iizz  sseebbee««, 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 nnaajjpprriimmeerrnneejjššaa −
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 ookkoolliiccii oziroma nnaa
lljjuuddeehh,,  kkii  nnaass  oobbddaajjaajjoo. 

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 ssaammeeggaa  sseebbee. 
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oziroma pri ljudeh, 
ki nas obdajajo.



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 pprreeppuuššččaallii  vvooddeennjjuu  ddrruuggiihh; 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
nnaass ... 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. 

KKAAKKOO  PPOOSSTTOOPPAATTII,,  DDAA  NNAASS  BBOODDOO  LLJJUUDDJJEE  IIMMEELLII  RRAADDII

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:
kkaakkoo  ppoossttooppaattii,,  ddaa  bboommoo  mmeedd  lljjuuddmmii  pprriilljjuubblljjeennii,,  ddaa  ssii  bbooddoo  žeelleellii  nnaaššee
bblliižiinnee  iinn  nnaassvveettoovv,,  oobb  tteemm  ppaa  nnaamm  bbrreezzppooggoojjnnoo  zzaauuppaallii  tteerr  uuppoošštteevvaallii  nnaaššee
pprreeddllooggee.

Morda tak odnos drugih do nas ni vedno najboljši zanje, saj nam s tem
včasih pprreeddaajjoo  ssvvoojjoo  mmoočč, na primer v strahospoštovanju ali z malikovanjem.
Vendar se bodo vedno našli ljudje, ki bodo želeli imeti ob sebi voditelja
oziroma zzgglleedd  tteerr  pprraakkttiiččnnoo  ppoommoočč, kako se obrniti vase, odpreti srce in
prebuditi lastne potenciale. 

(Naša »lekcija« oziroma preizkušnja pa bo, da te energije, ki nam jo bodo
namenili, nnee  iizzkkoorriissttiimmoo  zzaassee  niti je ne obrnemo proti njim; pač pa da ljudi,
ki nam zaupajo, pprriippeelljjeemmoo  vv  ssttaannjjee,,  kkoo  bbooddoo  ppooddoobbnnoo  iinn  bbrreezzppooggoojjnnoo,,  kkoott
zzddaajj  zzaauuppaajjoo  nnaamm,,  zzaauuppaallii  sseebbii.)

SSKKRRIIVVNNOOSSTT  KKAARRIIZZMMEE

Kaj pa karizma? Ta se pojavi, ko se nnee  pprriimmeerrjjaammoo  vveečč  zz  ddrruuggiimmii,,  kkoo  ssee
pprreenneehhaammoo  ddookkaazzoovvaattii  pprreedd  nnjjiimmii  iinn  ssee  ppoottrrjjeevvaattii, pač pa se oobbrrnneemmoo  vvaassee
ter začnemo z zaupanjem uuddeejjaannjjaattii  llaassttnnee  ppootteenncciiaallee. Takrat v drugih
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ko se ne primerjamo 
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ter začnemo 

z zaupanjem udejanjati
lastne potenciale.



ljudeh ne vidimo več grožnje za svoj ego, ampak le pomoč pri doseganju
(skupnega) cilja, zato nnoobbeennee  ssiittuuaacciijjee  nnee  bbllookkiirraammoo  nniittii  jjee  nnee  ppoossiilljjuujjeemmoo,
pač pa le dopuščamo življenju, da se izrazi. 

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 nnee  ppoottrreebbuujjeemmoo  nniikkooggaarr, ppaa  ttuuddii  nnee  ssttrreemmiimmoo  zzaa  nnaattaannččnnoo  ddoollooččeenniimmii
ookkoolliiššččiinnaammii, da bi lahko uspešno delovali − ker izhajamo iizz  ssvvoojjee  nnoottrraannjjoossttii
oziroma iz svojega življenjskega poslanstva, neomajne vizije in jasnih ciljev,
talentov in vrednot. 

Tako nima nihče nadzora nad nami niti nas ne more ustaviti ... IInn  ttaa
eenneerrggiijjaa  kkaarriizzmmee  ssee  ččuuttii  vv  vvssaakkeemm  nnaaššeemm  ddiihhuu..  

KKAAJJ  JJEE  NNAAŠŠ  KKOONNČČNNII  CCIILLJJ

Naš cilj je neobremenjeno zaživeti v trenutku in le brezpogojno
sprejemati življenje. Čeprav se morda sliši malo čudno, je to nnaajjvveečč,,  kkaarr  llaahhkkoo
ddoosseežeemmoo. To je namreč stanje brez strahov, skrbi, bolečin, neuresničenih
želja ..., v katerem se zavemo, da se vse odvija v naš prid in nam nnii  ttrreebbaa
nniiččeessaarr  sspprreemmiinnjjaattii,,  ppoopprraavvlljjaattii  aallii  zzaa  ččeemmeerr  kkoollii  ssttrreemmeettii. 

Naša pot se bo odvijala tako, da bomo odpravili oziroma, bolje rečeno,
hhaarrmmoonniizziirraallii,,  eenneerrggiijjsskkoo  uusskkllaaddiillii  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 ppoottllaaččiimmoo, ne rešimo. Če pa želimo neko
energijo razrešiti, jo je treba najprej sspprreejjeettii, sicer nas upiranje še bolj
energijsko poveže z njo.) 

KKAAKKŠŠNNAA  BBOO  NNAAŠŠAA  PPRRIIHHOODDNNOOSSTT

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? 

PPoott,,  ooppiissaannaa  vv  kknnjjiiggii,,  vvaamm  nnee  bboo  ppoommaaggaallaa  llee  oobbuuddiittii ssrrččnniihh  žeelljjaa  −−  tteerr  ttaakkoo
vvnneessttii  ččaarroobbnnoossttii  vv  ssvvoojjee  žiivvlljjeennjjee  −−,,  aammppaakk  jjiihh  ttuuddii  uurreessnniiččiittii..

OO  VVSSEEBBIINNII  OOBBEEHH  KKNNJJIIGG

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
nnaaddaalljjeevvaannjjee, bomo ves čas govorili o celoti. 
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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 »»zzuunnaannjjoo««  aallii  sseekkuunnddaarrnnoo  uussooddoo  ter pprriimmaarrnnoo  ((aallii
»»nnoottrraannjjoo««))  uussooddoo.

Na straneh te knjige bo veliko govora o notranji moči oziroma o žiivvlljjeennjjsskkii
eenneerrggiijjii, ki je za nas isto kot kri za telo − brez nje ni življenja.

Naučili se bomo razpoznati, kaj nam jjeemmlljjee  mmoočč  ttuukkaajj  iinn  zzddaajj − velikokrat
celo nevede, ker je aktivnost že ustvarila vzorec delovanja ali navado −, kako
je na to vplivala pprreetteekklloosstt in kako morda vpliva še zdaj, kako rraazzrreeššiittii  ssttrraahh
pprreedd  −−  mmoorrddaa  nneeggoottoovvoo  −−  pprriihhooddnnoossttjjoo, kako oobbvvllaaddoovvaattii  mmoočč  vv  sskkuuppiinnii,,  nnaa
ddeelloovvnneemm  mmeessttuu in podobno. 

Ob vsem tem pa bomo ves čas iisskkaallii  hhaarrmmoonniijjoo  vv  sseebbii  tteerr  iissttooččaassnnoo
rraazzrreeššeevvaallii  oobbssttoojjeeččee  ssiittuuaacciijjee  vv  nnaass  iinn  zzuunnaajj  sseebbee. 

Naučili se bomo tudi gglleeddaattii  nnaa  pprreetteekkllee  iizzkkuuššnnjjee  nnaa  nnaaččiinn,,  kkii  nnaamm  ddaajjee
eenneerrggiijjoo, 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 ppeett  ZZaakkoonnoovv, na osnovi katerih se odvija življenje na
Zemlji. Videli bomo, da vsakdo pač nnee  mmoorree  ppoossttaattii  pprreeddsseeddnniikk  ddrržaavvee,,
ffiillmmsskkaa  zzvveezzddaa,,  uussppeeššeenn  ppoosslloovvnneež iinn  ppooddoobbnnoo  −−  ppaa  ččee  ssii  ššee  ttaakkoo  žeellii 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 pprraavvaa  ssrreeččaa  nniikkoollii  nnee  iizzvviirraa  iizz
ppoopprraavvlljjaannjjaa  ddrruuggiihh  iinn  pprriillaaggaajjaannjjaa  ookkoolliiššččiinn  sseebbii ... pač pa iz opravljanja
življenjskega poslanstva. Vsak človek ima namreč svojo ppoommeemmbbnnoo  nnaallooggoo,
s katero lahko nnee  llee  ddoosseežee  ssvvoojj  žiivvlljjeennjjsskkii  cciilljj,,  aammppaakk  nnaarreeddii  nneekkaajj  zzaa  vveess
ssvveett.   

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
zzaa  vveeddnnoo  ooddddaalljjiillii  oodd  nnjjiihh oziroma pprreekkiinniillii  eenneerrggiijjsskkoo  ppoovveezzaavvoo  zz  nnjjiimmii. LLee
ttaakkoo  llaahhkkoo  pprreepprreeččiimmoo,,  ddaa  bbii  ssee  zznnoovvaa  ppoojjaavviillee..
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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 zzaavveessttnnoo  iinn
nnaaččrrttnnoo  uussmmeerriillii  vv  ddoosseeggaannjjee  cciilljjaa, 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. 

Tako se zadnji del druge knjige zaključi s kkoonnkkrreettnniimmii  ddeejjaavvnnoossttmmii
oziroma z nasveti, kako organizirati življenje, da bomo brezpogojno in z
radostjo sodelovali z drugimi ter bili zadovoljni. 

NNOOVVOODDOOBBNNAA  ZZAASSNNOOVVAA  NNIIZZAANNJJAA  VVSSEEBBIINNEE

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 eenneerrggiijjaa  ggrraaddii  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 ppoovvsseemm  ddrruuggeeggaa; 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 eennaakkee  ssttvvaarrii  ppoovveeddaannee  nnaa  rraazzlliiččnnee  nnaaččiinnee  aallii  vveeččkkrraatt; morda
v različnih kontekstih ali pa tudi ne.

Cilj je, da bomo vvnnoovviičč  pprreebbrraannoo  ddeejjssttvvoo  ddoojjeemmaallii  ddrruuggaaččee, kot smo ga
prebrali prvič − ker se bomo vmes že marsičesa naučili. Tako se bomo ves čas
spuščali globlje in raziskovali, kaj se dogaja gglloobbookkoo  vv  nnaass.

Zato knjiga ni »popredalčkana«, kot morda želi um, je pa zasnovana tako,
da se vveess  ččaass  ooddppiirraattaa  ssrrccee  iinn  iinnttuuiicciijjaa. Iz tega sledi, da morda ni
najpomembnejše tisto, kar preberete, ampak tisto, kkaarr  oobb  tteemm  zzaaččuuttiittee  vv  sseebbii
(oziroma kar ob določeni témi »resonira« v vas). 

Zelo priporočljivo je, da knjigo (knjigi) večkrat pprreebbeerreettee − ker jo boste
vsakič brali z nove, višje vibracije ... zato boste vvssaakkiičč  vv  nnjjeejj  ooddkkrriillii  nneekkaajj
nnoovveeggaa. 

Morda bo ta energija znova sprva nekoliko moteča, ker se bo um, kot
rečeno, upiral (srce pa se bo odpiralo ...). 

NNEE  »»NNEEKKAAJJ  NNOOVVEEGGAA««,,  PPAAČČ  PPAA  VVRRNNIITTEEVV  NNAA  ZZAAČČEETTEEKK

Še nekaj besed o znanju, ki je uporabljeno v knjigah. 

Osnova za ti dve knjigi so ssttaarrooddaavvnnaa  iinn  nneeookkrrnnjjeennaa  eezzootteerriiččnnaa  ssppoorrooččiillaa,,
zzaappiissii  iinn  nnaauukkii, 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 nnaajjmmooččnneejjššee  iinn  nnaajjbboolljj  pprriissttnnoo  rraavvnnoo  vv  ssvvoojjii
oossnnoovvnnii  oobblliikkii, 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? KKeerr  ttaamm,,
kkjjeerr  jjee  zzaaččeetteekk,,  jjee  ttuuddii  kkoonneecc..  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 pprroobblleemmee  rreeššeevvaallii  pprrii  vvzzrrookkuu.
Primer: če imamo težave v komunikaciji z drugimi, jih ne bomo reševali tako,
da bomo na to energijo nnaallaaggaallii  nnoovvoo − 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 zzuunnaannjjii  iizzrraazz  nneekkee  eenneerrggiijjee,,
kkii  ssee  vv  tteejj  oobblliikkii  −−  kkoott  mmoottnnjjaa  −−  kkaažee  ookkoolliiccii. Vzrok pa tiči nekje v nas.

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. 

ZZaattoo  nnaass  ttaa  kknnjjiiggaa  vvrraaččaa  kk  sseebbii..

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. 

VVzzeemmiittee  ssii  nneekkaajj  uurriicc  iinn  pprreeddeellaajjttee  ggrraaddiivvoo..  
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Kot boste videli, je zelo pprraakkttiiččnnoo, zato zahteva vaše ssooddeelloovvaannjjee. Nič se ne
bo zgodilo, če se ne boste odločili za spremembe pri sebi − v dojemanju,
razmišljanju in sprejemanju ter predvsem v ddeelloovvaannjjuu. 

Če vam to ni težko, ste že opravili ddoobbrrššeenn  ddeell  ppoottii. 

Morda še opozorilo: včasih boste naleteli na kakšno informacijo − ali se bo
v vas prebudila energija −, ob kateri vam bo uumm  rreekkeell::  »»TToo  ppaa  žee  nnee  mmoorree  bbiittii
rreess..««

To je povsem običajna reakcija, ko gre za nove stvari; tako se um pač bbrraannii
pprreedd  nnoovviimm  −−  ddaa  llaahhkkoo  ppoonnaavvlljjaa  ssttaarree  vvzzoorrccee. Vendar je vsak strah ali dvom
odveč; razložili bomo tudi tâko obnašanje uma ter kako lahko podobne
energije oobbrrnneemmoo  sseebbii  vv  pprriidd. 

PPoott  nnii  pprreepprroossttaa − saj navadno nobene spremembe v življenju ne
dojemamo kot preproste, tu pa gre za ogromno spremembo −, je pa rraaddoossttnnaa,,
ččee  jjoo  ooppaazzuujjeemmoo  zz  vviiddiikkaa  rraassttii  dduuššee. Veliko veselja in otroške razigranosti
lahko doživimo, ko stopamo po njej. 

KKjjeerr  jjee  pprraavvaa  mmoočč,,  ssttaa  nnaammrreečč  vveeddnnoo  ttuuddii  iisskkrreennoosstt  ......  iinn  ppaa  rraaddoosstt  ((dduuššee))..

In mir. Na koncu pa tudi ljubezen, ki vedno odpira vsa vrata.

2. ENERGIJSKO OKOLJE, KI NAM PONUJA MOŽNOST IZBIRE

RRAAZZLLIIČČNNAA  OOKKOOLLJJAA  NNAAMM  PPOONNUUJJAAJJOO  RRAAZZLLIIČČNNEE  MMOOŽŽNNOOSSTTII  

V tem poglavju si bomo ogledali osnovno okolje, v katerem smo. To so
različna ssttaannjjaa  zzaavveessttii, 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 iizzhhaajjaammoo. In temu nikoli ne bomo ušli: vedno se bomo
nahajali v določenem okolju. Pa ne (le) fizično, pač pa predvsem eenneerrggiijjsskkoo  ...
kar je veliko pomembneje, saj od tod izvirajo vse naše ddeejjaavvnnoossttii in celo mmiissllii
ter iiddeejjee. 

Okolje je ves čas vv  nnaass  iinn  zzuunnaajj  nnaass. Z uussmmeerrjjaannjjeemm  zzaavveessttii, torej z izbiro
misli, besed in dejanj izbiramo tâko ali drugačno stanje. To se lahko zgodi z
jjaassnniimm  zzaavveeddaannjjeemm, velikokrat pa tudi nneezzaavveeddnnoo − 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 ddaalljj  ččaassaa. 

Ogledali si jih bomo iz dveh zornih kotov, ki pa se med seboj močno
prepletata in dopolnjujeta. Najprej si bomo ogledali »»ttrrii  ffaazzee«« in ugotavljali,
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kje smo trenutno. Vzporedno z njimi bomo spoznali še ideji »»ddvvoojjnnoossttii««  in
»»EEnnoossttii««.

Prvi dve fazi od treh namreč zaznamuje skupna energija, to je eenneerrggiijjaa
ddvvoojjnnoossttii  oozziirroommaa  ppoollaarrnnoossttii. 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 ssttaannjjee
EEnnoossttii. To energijo si bomo ogledali vzporedno z opisom tretje faze, ker ju
zaznamuje enaka energija − kkoorraakk  nnaapprreejj  oodd  ddvvoojjnnoossttii.

Ko bomo spoznali vse to, si bomo ogledali še ppaassttii,,  vv  kkaatteerree  ssee  llaahhkkoo
uujjaammeemmoo  oobb  pprreehhoodduu  iizz  ddvvoojjnnoossttii  vv  EEnnoosstt. 

V naslednjem poglavju sledi še opis ppeettiihh  uunniivveerrzzaallnniihh  ZZaakkoonnoovv, ki tudi
delujejo na nas ves čas ter nam omogočajo razvoj. 

Ko bomo opisali pasivna okolja, v katerih bivamo in ustvarjamo, bomo
dodali še aakkttiivvnnoo  kkoommppoonneennttoo, ki v veliki meri odloča, kje smo − nnaašš  uumm  iinn
nnjjeeggoovvee  »»mmuuhhee««. S tem bomo dodobra spoznali, kako izbiramo med raznimi
možnostmi; pa tudi, kkjjee  ssmmoo  ssee  zzaaggoozzddiillii oziroma zakaj zaradi pozornosti,
usmerjene na posamično drevo, ne vidimo gozda. 

Posvetimo se torej trem fazam, ki nam bodo zelo blizu, saj se pprreemmiikkaammoo
sskkoozzii  nnjjiihh  vvssaakk  ddaann; velikokrat spoznamo celó vse tri v istem dnevu. Pred tem
pa naredimo še kratek uvod, da se nekoliko harmoniziramo oziroma
povežemo s temi energijami. 

VVSSAAKKDDAANNJJAA  RREEAALLNNOOSSTT,,  VV  KKAATTEERRII  ŽŽIIVVIIMMOO

Osnova za naše delovanje je velikokrat žeelljjaa  ppoo  ((zzuunnaannjjii))  mmooččii, ki jo
iščemo na različne načine.

Zasnova moči izvira iz rraazzmmiiššlljjaannjjaa  oo  vvpplliivvaannjjuu  nnaa  nneekkoo  ssiittuuaacciijjoo; torej
razmišljamo, da bomo imeli moč tedaj, ko bomo lahko ssaammii  vvpplliivvaallii  nnaa
ookkoolliiššččiinnee,,  nnaammeessttoo  ddaa  bbii  ssee  ppooddrreejjaallii  ssiittuuaacciijjaamm. 

Ko se zavemo, da želimo živeti v takem stanju, iščemo možnost, kkaakkoo  ggaa
ddoosseeččii. Tako iščemo razne priložnosti ter opravljamo dejavnosti, ki bi nas,
neposredno ali posredno, hitro ali nekoliko počasneje, pripeljale do tega, da
bomo nekoč vvllaaddaallii  ssiittuuaacciijjii. 

Na primer, na nekem področju vvnnaapprreejj  »»iinnvveessttiirraammoo««  eenneerrggiijjoo −− zz
nnaammeennoomm,,  ddaa  bboommoo  nneekkoočč  pprreejjeellii  ppoovvrraaččiilloo: 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
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prišel čas za nas; tako nnee  ddooppuuššččaammoo  nniikkoommuurr,,  ddaa  bbii  nnaamm  ssoolliill  ppaammeett  iinn
kkrraaddeell  eenneerrggiijjoo. 

Morda pa iščemo moč tako, da v neki drugi situaciji ttaakkttiizziirraammoo, da bi si
pridobili določeno prednost − na primer, zamolčimo nekatera dejstva, ki jih
poznamo, ker nam bi to utegnilo koristiti v prihodnosti. 

In tako naprej. Ob vsem tem pa skačemo iz ene energije v drugo ter
iiššččeemmoo  »»ssrreeččoo««, ki navadno izvira in žeelljjee  ppoo  nnaaddzzoorruu oziroma oobbvvllaaddoovvaannjjuu
rraazzmmeerr  vv  ookkoolljjuu. 

Na splošno lahko rečemo, da se v tem iskanju optimalnih pogojev za
dobro počutje pprreemmiikkaammoo  sskkoozzii  ttrrii  rraazzlliiččnnaa  oobbddoobbjjaa  rraazzvvoojjaa  ((ffaazzee)). Oziroma,
naše iskanje je bolj ali manj povezano s prvima dvema fazama. 

SSKKOOZZII  TTRRII  FFAAZZEE  DDOO  CCIILLJJAA  

To so torej ttrrii  oossnnoovvnnee  ffaazzee − 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 ppoott,,  kkii  jjoo  jjee  ttrreebbaa  pprreehhooddiittii,,  ddaa  bbii  ssee  ppoommaakknniillii  vv  ssttaannjjee,,  vv
kkaatteerreemm  bboommoo  ssaammii  vvpplliivvaallii  nnaa  ssvvoojjee  ppooččuuttjjee, ne pa okoliščine. No, na vseh
področjih nam morda ne bo treba skozi vse tri faze, ker so nam bile nneekkaatteerree
ssttvvaarrii  »»ppoolloožeennee  vv  zziibbeellkkoo««. 

Še to: treba je vedeti, da se lahko v prvih dveh fazah zzaaggoozzddiimmoo  iinn
bbllookkiirraammoo  ssvvoojj  nnaaddaalljjnnjjii  rraazzvvoojj. Um nam bo namreč zelo elegantno nakazal,
da je to, kar trenutno počnemo, zzeelloo  ddoobbrroo  iinn  pprreeddssttaavvlljjaa  zzaaddnnjjoo  ffaazzoo  rraazzvvoojjaa
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 zzaanniikkaannjjaa  llaassttnnee  mmooččii;
2. faza: stanje, ko se ppoossttaavviimmoo  zzaassee;
3. faza: ddeelloovvaannjjee  iizz  vviibbrraacciijjee  bbrreezzppooggoojjnniihh  eenneerrggiijj  (ljubezni) ali ssttaannjjee

nnoottrraannjjeeggaa  rraavvnnoovveessjjaa  oziroma harmonije, ko delujemo vv  ddoobbrroo  vvsseehh,
ne glede na to, ali smo to mi sami, ali je to sosed, neznanec ...

Za prvo fazo je značilno, da smo pprreeddpprraažnniikk,,  oobb  kkaatteerreeggaa  ssii  ddrruuggii  bbrriiššeejjoo
ččeevvlljjee: počutimo se uboge in nemočne, občutek imamo, da smo žrrtteevv  uussooddee,
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da je življenje težko in da smo ppoottiissnnjjeennii  vv  ssiittuuaacciijjoo, kjer nimamo nikakršne
izbire, kaj bi lahko še naredili, drugi pa iizzkkoorriiššččaajjoo  nnaaššoo  bboolleeččiinnoo  tteerr  ssee
zznnaaššaajjoo  nnaadd  nnaammii. 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 uummaakknneemmoo. 

Tega se tudi − bolj ali manj − zavedamo, a vseeno ne ukrepamo. Značilen
primer so ljudje, ki hhooddiijjoo  vv  sslluužbboo,,  kkii  jjoo  ssoovvrraažiijjoo,,  aa  mmeenniijjoo,,  ddaa  jjiimm  ddrruuggeeggaa
nnee  pprreeoossttaannee. 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 jjee  ttrreebbaa  zzaaddoovvoolljjiittii  vvssee  ookkoollii  sseebbee  iinn  »»jjiihh
iimmeettii  rraadd««. Ker pa jih nnee  mmoorreemmoo  bbrreezzppooggoojjnnoo  sspprreejjeemmaattii − ker je ljubezen
vibracija oziroma ssttaannjjee  dduuhhaa, ne pa fizična dejavnost −, jih iimmaammoo  rraaddii
nnaavvzzvveenn: tako, da jim izražamo in kažemo naklonjenost oziroma da ssmmoo  ddoo
nnjjiihh  lljjuubbeezznniivvii. 

OObb  vvsseemm  tteemm  ssee  ppooččuuttiimmoo  kkoott  žrrtteevv,,  kkeerr  iimmaammoo  oobbččuutteekk,,  ddaa  vvssii  nneekkaajj
ddoobbiivvaajjoo  oodd  nnaass,,  mmii  ppaa  oodd  nniikkooggaarr  nniiččeessaarr..  

Značilnost prve faze je tudi ppaassiivvnnoosstt: 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 lljjuubbeezznniivvoosstt  vvrraaččaallii; namreč, tu ne
mmoorreemmoo  ggoovvoorriittii  oo  lljjuubbeezznnii,,  ppaačč  ppaa  oo  »»ttrrggoovviinnii««: dam ti tole, a želim imeti v
zameno nekaj drugega ...

Druga faza nastopi, ko se ooddllooččiimmoo,,  ddaa  ssee  bboommoo  ppoossttaavviillii  zzaassee. Glavna
nova − in zato navdihujoča − energija, ki jo izražamo v odnosu do drugih, se
vrti okoli odgovora »Ne«. 
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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 uuppoorr. Z drugimi besedami: nekateri tega ne
bodo znali sprejeti, zato nas bodo imeli za sseebbiiččnneežaa.

Velikokrat je tak trd odnos do drugih neizogiben in se mora zgoditi. Še
posebej tam, kjer smo lljjuuddii  ookkoollii  sseebbee  rraazzvvaaddiillii  iinn  ssmmoo  jjiimm  nnaa  vvoolljjoo  vveess  ččaass − saj
smo počeli domala vse, za kar so nas prosili (in se ob tem slabo počutili); v
imenu ljubezni, seveda ...

Z drugimi besedami − ppoossttaannee  nnaamm  ppoommeemmbbnnoo,,  kkaajj  ssee  ddooggaajjaa  zz  nnaammii,, sskkrrbb
zzaa  oossttaallee  ppaa  ppoossttaavviimmoo  vv  ddrruuggii  ppllaann. 

V tej fazi se ddvviiggnneemmoo  nnaadd  oobbččuutteekk  žrrttvvee  iinn  vvzzaammeemmoo  žiivvlljjeennjjee  vv  ssvvoojjee
rrookkee  ter postanemo dejavni. To je popolno nnaasspprroottjjee  pprrvvee  ffaazzee: 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
prisiljeni v določene okoliščine, nas v tej fazi spremlja energija: »NNiičč  mmee  nnee  bboo
uussttaavviilloo  nnaa  mmoojjii  ppoottii  ddoo  uussppeehhaa,,  ččee  bboomm  llee  ddoovvoolljj  vvzzttrraajjeenn  iinn  ooddllooččeenn.. Do zdaj
sem se podrejal drugim, zdaj pa sem na vrsti jaz − prihaja moj čas!« 

Sem spada ameriški način razvijanja motivacije v smislu »»VVssaakk  jjee  llaahhkkoo
bbooggaatt  iinn  uussppeeššeenn!!««, 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 ooddddaahhnneemmoo: znebili smo se
vsega, kar nas je morilo − na primer zanikanja sebe in razdajanja drugim. Tako
imamo oobbččuutteekk,,  ddaa  ssmmoo  ooddvvrrggllii  bbrreemmeennaa  iinn  ppoossttaavviillii  ssttvvaarrii  nnaa  pprraavvoo  mmeessttoo.

Lahko bi tudi rekli, da sspprroossttiimmoo  ((zzuunnaannjjee))  mmooččii  in napetosti ter
prebudimo določene energije, ki so do zdaj spale v nas. Prav ta korak je za
veliko ljudi ooddllooččiilleenn, saj opazimo viden napredek: premaknili smo se v
stanje, ko lahko uurreessnniiččiimmoo  ssvvoojjee  žeelljjee  iinn  cciilljjee,,  aa  oobb  tteemm  nniimmaammoo  ssllaabbeeggaa
oobbččuuttkkaa. 

Za to fazo je značilno, da se (še vedno) ukvarjamo s hhaarrmmoonniizzaacciijjoo  eenneerrggiijj
nnaa  ffiizziiččnnii  rraavvnnii oziroma z iskanjem okoliščin, ki nam prinašajo lepe občutke.
Torej še vedno ne izhajamo iz nnoottrraannjjiihh  oobbččuuttkkoovv, ampak iiššččeemmoo  nnoottrraannjjee
zzaaddoovvoolljjssttvvoo  sskkoozzii zzaaddoovvoolljjiitteevv  vv  mmaatteerriiaallnneemm  ((zzuunnaannjjeemm))  ssvveettuu. 

To zzaaddoovvoolljjssttvvoo,,  kkii  ggaa  uussttvvaarriimmoo  zz  ddeejjaannjjii,,  ppootteemm  pprreennaaššaammoo  vvaassee; lahko
bi tudi rekli, da uporabimo in iizzkkoorriissttiimmoo  zzuunnaannjjii  uussppeehh  −−  nnaa  vvsseehh  ppooddrrooččjjiihh  −−,,  zzaa
pprriiddoobbiitteevv  nnoottrraannjjiihh  ddoobbrriihh  oobbččuuttkkoovv: 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 iizzvviirraa  iizz  nnaass  iinn  nnii  ooddvviissnnaa  oodd  ookkoolliiššččiinn.

KKAAJJ  JJEE  PPRRAAVVAA  LLJJUUBBEEZZEENN

Že nekajkrat smo naleteli na pojem »ljubezen«. Zato naredimo korak
vstran in razložimo osnovo resnične ljubezni. 

Veliko ljudi namreč misli, da so že vv  pprrvvii  ffaazzii  vv  ssttaannjjuu  bbrreezzppooggoojjnnee  lljjuubbeezznnii
ddoo  vvsseehh, ki se kaže skozi skrb − ali odpovedovanje − za drugega ... Mnogo jih
tudi meni, da je ddrruuggaa  ffaazzaa  nnjjiihhoovv  kkoonnččnnii  cciilljj in jo zagovarjajo z dejstvom, da
lljjuubbiijjoo  sseebbee  iinn  hhkkrraattii  ttuuddii  ddrruuggee. 

Vse to je sicer res − ko izhajajo iz Ljubezni, torej sspprreejjeemmaannjjaa  vvsseehh  iinn  vvsseeggaa,
ne pa iz zzaanniikkaannjjaa  kkooggaarr  kkoollii,,  vvkklljjuuččnnoo  ss  sseebboojj, ali iz ppoovvzzddiiggoovvaannjjaa  kkooggaarr  kkoollii  −−
ttuuddii  sseebbee −− nnaadd  ddrruuggee.

PPrrvvaa  iinn  ddrruuggaa  ffaazzaa  ssttaa  ddaalleečč  oodd  LLjjuubbeezznnii::  vv  pprrvvii  zzaanniikkaammoo  sseebbee,,  vv  ddrruuggii  ppaa
ppoossttaavvlljjaammoo  sseebbee  pprreedd  ddrruuggee  oozziirroommaa  zzaanniikkaammoo  ddrruuggee..  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 − aakkttiivvnnoo  uukkvvaarrjjaannjjee  ss  sseebboojj. 

Pojem ljubezen do sebe je na tej stopnji pomembnejši kkoott  kkoonncceepptt; zato,
da vidimo, da smo se pprreemmaakknniillii  iizz  ffaazzee  nnaakklloonnjjeennoossttii  ddoo  ddrruuggiihh  ((pprrvvaa  ffaazzaa)) −−
nnaapprreejj. No, tudi besede ljubezen tu (še) ne bi smeli uporabljati, ker v obeh
fazah − v prvi in v drugi − ppooggoojjuujjeemmoo: 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 oobbrrnneemmoo  ssttrraann  iinn  iiššččeemmoo  nnoovvoo  ssiittuuaacciijjoo,,  kkjjeerr
bboommoo  ssppeett  iimmeellii  ttaakkee  ppooggoojjee,,  ddaa  nnaamm  bboo  pprriijjeettnnoo. 

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 bbrreezzppooggoojjnniihh  eenneerrggiijj  oozziirroommaa  iizz  EEnnoossttii  in
se vedno izraža oodd  zznnoottrraajj  nnaavvzzvveenn nnee  gglleeddee  nnaa  ookkoolliiššččiinnee − 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 lljjuubbeezzeenn  ddoo  vvsseehh,,  vvkklljjuuččnnoo  ss  sseebboojj,,  ssttaarrššii,,  ssoosseeddii,,
BBooggoomm  iinn  ssoovvrraažnniikkii.

LLjjuuddjjee,,  kkii  ssoo  vv  ttrreettjjii  ffaazzii  bbrreezzppooggoojjnniihh  eenneerrggiijj,,  nnee  bbooddoo  nniikkoollii  oommeennjjaallii
lljjuubbeezznnii  ddoo  sseebbee  ... ker so stanje, ko so čutili potrebo na kakršen koli način
govoriti o sebi, že davno prerasli. (Tej ideji je kasneje namenjeno več
poglavij.)
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LLjjuubbeezzeenn  ddoo  sseebbee,,  ppoossttaavviittii  ssee  zzaassee  aallii  sskkrrbb  zzaassee??  

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 zzaaggoozzddiijjoo  vv  pprrvvii
ffaazzii. Ob tem pa so pozabili na najpomembnejše − na sskkrrbb  iinn  nnaa  ppoozzoorrnnoosstt  ddoo
sseebbee, kar nas prek druge faze pelje do končne osvoboditve. 

Tako se lahko občutje ljubezni do ostalih, kar ima sicer zelo lep namen,
izrodi v zzaanniikkaannjjee  sseebbee oziroma v zzaaddoovvoolljjeevvaannjjee  ppoottrreebb  ddrruuggiihh,,  mmeeddtteemm  kkoo
ppoozzaabbiimmoo  nnaassee. 

Tako bomo pri »ljubezni« do drugih velikokrat menili, da smo pprriiššllii  ddoo
nnaajjvviiššjjee  ffaazzee,,  kkoo  ssee,,  nnaa  pprriimmeerr,,  žrrttvvuujjeemmoo  zzaa  nneekkooggaa  (in imamo ob tem
slab občutek, češ, kdaj se bo pa kdo zame tako žrtvoval). Podobno velja
tudi pri »ljubezni« do Boga: vveelliikkookkrraatt  zzaappaaddeemmoo  vv  eenneerrggiijjoo  ssppooššttoovvaannjjaa,,
mmaalliikkoovvaannjjaa  aallii  ssttrraahhuu  −− vv  vveerrii,,  ddaa  jjee  ttoo  LLjjuubbeezzeenn. 

To ni ljubezen, ampak ppooggoojjeevvaannjjee; 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: »»PPoossttaavvii  sseebbee  nnaa  pprrvvoo  mmeessttoo..««

V tem primeru lahko uporabimo ta koncept kot mmoottiivvaacciijjoo  aallii  kkoonnttrroolloo, da
preverimo, kdaj smo se oobbrrnniillii  ssttrraann  oodd  oobbččuuttkkaa  žrrttvvee,,  mmaalliikkoovvaannjjaa  ddrruuggiihh,
strahospoštovanja in podobnega.

Vendar resnična Ljubezen nnee  ppoommeennii  nniittii,,  ddaa  zzaanniikkaammoo  ddrruuggee oziroma da

se postavimo nad njih, kar je značilno za drugo fazo: če ugotovimo, da

postavljamo sebe pred druge oziroma nam je bboolljj  mmaarr  zzaassee  kkoott  zzaa  kkooggaarr  kkoollii

ddrruuggeeggaa, spet ne moremo govoriti o Ljubezni, ampak, kot rečeno, oo aakkttiivvnneemm

uukkvvaarrjjaannjjuu  ss  sseebboojj − ko se spoznavamo in si ddoovvoolliimmoo  pprriivvooššččiittii  vveečč.

Ko pa ugotovimo, da nam je eennaakkoo  mmaarr  ttaakkoo  zzaassee  kkoott  zzaa  ddrruuggee, se
premaknemo v Ljubezen − kajti prava Ljubezen, kot smo omenili, ddeelluujjee
eennaakkoo  nnaa  vvssee: ko smo v tej vibraciji, nam je vseeno, ali delujemo v svoje dobro
ali v dobro kogar koli drugega ... ker nnee  ddeellaammoo  vveečč  rraazzlliikk.

PPOOTT  DDOO  CCIILLJJAA  VVOODDII  SSKKOOZZII  SSKKRRAAJJNNOOSSTTII  

Vrnimo se k opisu druge faze. Omenili smo, da imamo tu velikokrat
občutek, da smo že na cilju ... pa nniissmmoo. 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 ooggrroommnnoo
eenneerrggiijjee, da lahko vvzzddrržuujjeemmoo  ttaakkee  ookkoolliiššččiinnee,,  kkii  ppaa  nnaass  llaahhkkoo  vv  ttrreennuuttkkuu −− ččee
ssee  sspprreemmeenniijjoo  −− iizz  nneebbeess  ppaahhnneejjoo  vv  ppeekkeell. 
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Prva in druga faza sta pravzaprav ddvvee  nnaasspprroottnnii  sskkrraajjnnoossttii: v prvi smo
žrrtteevv, v drugi pa zzmmaaggoovvaalleecc. Vmes pa se skriva še nešteto možnih izbir, ki se
nahajajo mmeedd  oobbeemmaa  sskkrraajjnnoossttmmaa in s pomočjo katerih spet stremimo za
določenimi okoliščinami.

Dva nasprotna póla, ki ju predstavljata obe fazi, sta značilna za ssttaannjjee
nnaasspprroottiijj (oziroma polarnosti, dvojnosti ali dualnosti). To sta dve osnovni
energiji, ki zz  nnaasspprroottjjeemm  uussttvvaarrjjaattaa  rraavvnnoovveessjjee. Lahko si, na primer,
predstavljamo simbol jin in jang ali pa moško in žensko načelo, dan in noč
itd.

VV  tteemm  ssttaannjjuu  ssee  vveeddnnoo  ooddvviijjaa  nniihhaannjjee  mmeedd  ddvveemmaa  ppóólloommaa  ter iisskkaannjjee
ttrreennuuttnnee  ooppttiimmaallnnee  mmoožnnoossttii  ((hhaarrmmoonniijjee)), ki bi nam tisti trenutek ustrezala.
Ko se ujamemo v to neskončno iskanje idealne rešitve, porabimo vveelliikkoo
eenneerrggiijjee − ker si prizadevamo zagotoviti si ali ohraniti izbrane pogoje, ki nam
bodo zagotovili srečo. 

Skupna značilnost obeh faz je tudi ta, da se llooččiimmoo  oodd  ddrruuggiihh, se
pprriimmeerrjjaammoo,,  ddookkaazzuujjeemmoo  iinn  ppoottrrjjuujjeemmoo  pprreedd  lljjuuddmmii,,  iimmaammoo  oobbččuutteekk  llaassttnnee
((nnee))ppoommeemmbbnnoossttii  iinn  ssaammoo((nnee))zzaaddoossttnnoossttii.

PPRRVVII  DDVVEE  FFAAZZII  SSOOVVPPAADDAATTAA  SS  SSTTAANNJJEEMM  DDVVOOJJNNOOSSTTII

Lahko bi tudi rekli, da v tem stanju polarnosti iščemo moč v energijah, ki
so vedno iizzrraazz  ppooggoojjeevvaannjjaa. To pomeni, da vsako tâko stanje od nas zahteva
nnaattaannččnnoo  ddoollooččeennoo  oobbnnaaššaannjjee, 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 oobblljjuubbee in pprriiččaakkoovvaannjjaa.) 

Največkrat pa se zgodi, da ko se odločimo za rešitev, ki izhaja iz ene
skrajnosti, ppooggrreeššaammoo  nneekkaajj  eenneerrggiijj,,  kkii  pprriippaaddaajjoo  ddrruuggii in obratno. Na
primer, ko živimo v stanovanju, si zaželimo svojo hišo, ker ppooggrreeššaammoo
ppooppoollnnoo  ssaammoossttoojjnnoosstt. Ko pa se vselimo vanjo, začnemo pogrešati prednosti
stanovanja: manj skrbi in obremenitev, manj vzdrževanja, nižji stroški ...
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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. 

SSTTAANNJJAA  DDVVOOJJNNOOSSTTII  VV  VVSSAAKKDDAANNJJEEMM  ŽŽIIVVLLJJEENNJJUU  

Oglejmo si nekaj praktičnih primerov, kako se stanje polarnosti kaže v
praksi. Najprej opišimo situacijo, ko želimo najti srečo z zzaanniikkaannjjeemm  eenneerrggiijjee
nnaasspprroottnneeggaa  ppoollaa.

Vzemimo primer, ko nas je nečesa ssttrraahh in menimo, da bomo dobili moč,
če bomo postali pogumni. Recimo, da se bboojjiimmoo  vviiššiinnee. Tako nas nihče za nič
na svetu ne more pripraviti, da bi sskkooččiillii  ss  ppaaddaalloomm. 

Če se nam uspe prebiti skozi ta strah in se ooppoogguummiimmoo, pa lahko
zapademo v nasprotje te energije − v drugo skrajnost, ko smo pprreettiirraannoo
kkoorraajjžnnii: zdaj si pprriizzaaddeevvaammoo  ddookkaazzaattii  ssvvoojj  ppoogguumm. 

Čeprav se nam zdi, da smo se premaknili naprej oziroma nad strah in do
konca oziroma na cilj, smo le pprreeššllii  iizz  pprrvvee  ((ppaassiivvnnee))  ffaazzee  vv  ddrruuggoo, kjer je
poudarjena aakkttiivvnnoosstt in zavračanje prve. 

Obe fazi pa v končnem smislu dajeta ppoovvsseemm  eennaakkee  rreezzuullttaattee (zato še
nismo na cilju): ššee  vveeddnnoo  ssee  nnaaššaa  žiivvlljjeennjjsskkaa  eenneerrggiijjaa  vv  vveelliikkii  mmeerrii  vvrrttii  ookkoollii
sskkookkaa  ss  ppaaddaalloomm, ki ustvarja našo identiteto; oziroma vv  ttoo  ppooddrrooččjjee
uussmmeerrjjaammoo  vveelliikkoo  eenneerrggiijjee, ker se nam zdi pomembno ... namesto da bi
energijo sprostili in jo uussmmeerriillii  ddrruuggaamm  −−  nnaa  pprriimmeerr,,  kk  vviiššjjeemmuu  ((dduuhhoovvnneemmuu))
cciilljjuu. 

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 žeelliimmoo  pprraavv  ttiissttoo,,  ččeessaarr  nniimmaammoo oziroma ko
začnemo pogrešati, kar smo imeli nekoč; to je tudi nazoren prikaz konflikta,
ki izvira iz koncepta nasprotij. 

ŠŠEE  NNEEKKAAJJ  ŽŽIIVVLLJJEENNJJSSKKIIHH  PPRRIIMMEERROOVV  SSTTAANNJJAA  DDVVOOJJNNOOSSTTII  

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. ČČee  ssee  ooddllooččii  zzaa  ddeekkllee,,  ppooggrreeššaa  ssaammoossttoojjnnoosstt,,  ččee  oossttaannee  ssaamm,,  ppaa
ppooggrreeššaa  vvaarrnnoosstt  iinn  ssttaallnnoosstt..

Včasih želi celo oboje naenkrat (a se njegovo dekle − ko od prijateljice izve
za to − ne strinja) ... 

V tem iskanju sreče se torej pomika oodd  eennee  mmoožnnoossttii  ddoo  ddrruuggee  iinn  nnaazzaajj. 

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 vvrrnneemmoo  vv  pprreejjššnnjjee  ssttaannjjee, ki ga morda šele
tedaj znamo ceniti; prej se nam je zdelo dokaj ssaammoouummeevvnnoo. 

Veliko ljudi doživlja podobno situacijo na področju ppookklliiccnneeggaa  ddeellaa: po eni

strani želimo postati podjetnik, ker želimo vveelliikkoo  ddeennaarrjjaa iinn  ssvvoobbooddee. To

zahteva pprreevvzzeemmaannjjee  ooggrroommnnee  ooddggoovvoorrnnoossttii ter veliko ssaammoossttoojjnnoossttii,,

iizznnaajjddlljjiivvoossttii,,  ddoosslleeddnnoossttii  tteerr  mmaakkssiimmaallnnee  pprreeddaannoossttii  oobb  vvssaakkeemm  ččaassuu − 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 pprriijjaazznnoo

ddeelloovvnnoo  ookkoolljjee  iinn  sspprrooššččeennoo  oozzrraaččjjee −− ttuuddii  ččee  bbii  zzaasslluužiillii  mmaannjj (druga

skrajnost). 

Kmalu ugotovimo, da želimo oboje, zato si želimo zagotoviti take pogoje,
da bi imeli vsega po malo: mmaannjj  ooddggoovvoorrnnoo  ddeelloovvnnoo  mmeessttoo,,  kkii  bbii  bbiilloo  ddoobbrroo
ppllaaččaannoo  iinn  kkjjeerr  bbii  vvllaaddaallii  pprriijjeettnnii  ddeelloovvnnii  ppooggoojjii, 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: nnaa  tteehhttnniiccoo  ppoossttaavviimmoo

»»pplluussee««  iinn  »»mmiinnuussee««  pprrvvoottnnee  oobblliikkee  ((ppooddjjeettnniiššttvvoo))  iinn  pprreeddnnoossttii  tteerr  ssllaabboossttii

ddrruuggee  ((ddoobbrroo  vvzzdduuššjjee  iinn  nniižjjaa  ppllaaččaa)).

Tako morda ugotovimo, da je denar vseeno pomemben, tudi če se je
treba zanj malo bolj potruditi. Zato smo pripravljeni ssppeett  ddoo  kkoonnccaa  zzaaggrriissttii  vv
ddeelloo  tteerr  ssee  vvrrnniittii  nnaa  ssttaarroo  ppoott  ppooddjjeettnniiššttvvaa − 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
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pogoji spet presedati, zato smo se − znova − pprriipprraavvlljjeennii  ooddppoovveeddaattii  vviissookkii
ppllaaččii,,  ddaa  bbii  iimmeellii  ttiissttoo,,  kkaarr  ssmmoo  iimmeellii  pprreedd  tteemm. In tako naprej ... ZZggooddbbaa  ssee
llaahhkkoo  ppoonnaavvlljjaa  vv  nneeddoogglleedd..

Podobno se dogaja tudi na drugih področjih: ko pprreežiivvlljjaammoo  pprroossttii  ččaass
(smo bodisi zelo aktivni ali pasivni), ob nakupu mmaatteerriiaallnniihh  ddoobbrriinn (kupimo
zelo drag avto; ko ugotovimo, da nam ne ustreza, pa starejšega in takega, ki
je poceni ... a spet nismo srečni), ob iizzbbiirrii  pprriijjaatteelljjeevv (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 ppoolliittiikkii 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 ddoocceellaa  oossvvoojjiimmoo  ddoollooččeennoo  vviibbrraacciijjoo
((iizzkkuuššnnjjoo)),,  ddaa  bbii  ssee  llaahhkkoo  oobbrrnniillii  vv  ddrruuggoo  ssmmeerr. 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 nneekkaajj
lluukkssuuzznniihh  aavvttoommoobbiilloovv  zzaappoorreedd, 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 ddvvoojjnnoosstt. Oglejmo si vse skupaj še iz drugih zornih kotov. 

DDVVOOJJNNOOSSTT  VVKKLLJJUUČČUUJJEE  TTUUDDII  NNAAJJBBOOLLJJ  PPOOZZIITTIIVVNNOO  MMOOŽŽNNOOSSTT

Dvojnost nas zaznamuje vveeddnnoo,,  kkoo  zzaavvzzaammeemmoo  nneekkoo  ssttaalliiššččee; torej ko
iizzbbiirraammoo  mmeedd  mmoožnnoossttmmii  iinn  ssee  ooddllooččiimmoo  zzaa  eennoo  iizzmmeedd  nnjjiihh, s čimer
avtomatsko zzaavvrrnneemmoo  vvssee  oossttaallee. Zato se to stanje imenuje tudi stanje
nasprotij. 

Tu pa velja še naslednje: ttuuddii  ččee  iizzbbeerreemmoo  nnaajjbboolljj  ppoozziittiivvnnoo  mmoožnnoosstt,,  ssmmoo
ššee  vveeddnnoo  vv  ssttaannjjuu  nnaasspprroottiijj. Vzemimo primer, ko imamo dva poslovna
partnerja. Eden od njiju želi z nami poslovno sodelovati na način, da vvssee,,  kkaarr
iinnvveessttiirraa  vv  nnaass,,  zzaaggoottoovvoo  ddoobbii  vveeččkkrraattnnoo  ppoovvrrnnjjeennoo. Povedano drugače: zzaa
nnaass  nnee  bboo  nnaarreeddiill  nniiččeessaarr,,  ččee  nnee  bboo  iimmeell  oodd  tteeggaa  nneeppoossrreeddnnee  iinn  ttrreennuuttnnee
kkoorriissttii  ttuuddii  ssaamm. 

Drugi partner pa je povsem drugačen: nnee  gglleeddaa  nnaa  ttoo,,  kkoolliikkoo  ssee  mmuu  bboo
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ppoovvrrnniilloo  iinn  kkddaajj,,  ppaačč  ppaa  jjee  ssrreeččeenn, 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 nniiččeessaarr  oodd  ssvvoojjeeggaa −,
drugi pa drugo skrajnost − dal bi nam vvssee,,  kkaarr  iimmaa. 

Nobeden od njiju pa ne bi za to, kar mi počnemo, tudi živel; oziroma
nnoobbeeddeenn  oodd  nnjjiijjuu  nnii  pprriipprraavvlljjeenn  vv  nnaass  bbrreezzppooggoojjnnoo vvllaaggaattii  ((vvssee))  ssvvoojjee
eenneerrggiijjee, če bi bilo to potrebno. Ali še drugače: nnoobbeeddeenn  oodd  nnjjiijjuu  zz  nnaammii  nnee
rreessoonniirraa  vv  vviizziijjii, 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 ppooččnneettaa  zzaarraaddii  sseebbee,,  nnee  ppaa  bbrreezzppooggoojjnnoo. 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. 

KKoo  nneekkaajj  ppooččnneemmoo  pprreerraaččuunnlljjiivvoo  oozziirroommaa  zz  nnaattaannččnnoo  ddoollooččeenniimm
nnaammeennoomm,,  kkoo  ssttrreemmiimmoo  zzaa  kkaatteerriimm  kkoollii  rreezzuullttaattoomm,,  ttoo  nnii  bbrreezzppooggoojjnnoosstt
oozziirroommaa  LLjjuubbeezzeenn  ......

Stanje ljubezni bi bilo, če bi nam nekdo ustregel in nnee  bbii  pprriiččaakkoovvaall  vv
zzaammeennoo  nniiččeessaarr; kar tudi pomeni, da nnee  bbii  ttee  eenneerrggiijjee  nniikkoollii  vveečč  sspprroožiill − na
primer, svojega dejanja ne bi nniikkoollii  vveečč  oommeenniill  nnee  nnaamm  nnee  ddrruuggiimm, še manj
pa bi nam to dejanje »metal v obraz« ali celo očital.
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Poleg tega ta njegova gesta nikakor ne bi vvpplliivvaallaa  nnaa  nnaaddaalljjnnjjii  ooddnnooss  ddoo
nnaass: še vedno bi se do nas obnašal popolnoma enako kot do tega dejanja. 

Tako ne bi po omenjeni gesti gojil nnoobbeenniihh  pprriiččaakkoovvaannjj do nas, v mislih ne
bi imel nobene »računice« oziroma trgovine v smislu »Nekaj sem dal, zdaj pa
pričakujem povračilo« in podobno. 

Pa še po nečem lahko razpoznamo ljubezen: če bi drugi partner resnično
deloval iz brezpogojnih energij, bbii  bbiill  pprriipprraavvlljjeenn  ppoommaaggaattii  kkoommuurr  kkoollii,, nnee  llee
nnaamm. 

Enost je stanje, v katerem ne izbiramo ničesar, pač pa se oobbnnaaššaammoo  ddoo
vvsseehh  eennaakkoo.

Kot vidimo, nobeden od njiju ne razmišlja tako − torej sta oobbaa  vv  ssttaannjjuu
ppoollaarrnnoossttii  oozziirroommaa  ppooggoojjnnoossttii. 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 ssttrraahh,,  ddaa  nnee  bboo  sspprreejjeett,,  ččee  ssee  bboo  ppoossttaavviill  zzaassee − zato si tako
kupuje naklonjenost in prijateljstvo.

Seveda nam je bolj všeč delovanje drugega, ker ddoobbiivvaammoo  vveečč ... A ta vveelliikkaa
ddoobbrroottaa  ššee  nnee  ppoommeennii  lljjuubbeezznnii, 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 ooddllooččaammoo  zzaa  kkaatteerroo  kkoollii  mmoožnnoosstt −−
vvkklljjuuččnnoo  zz  nnaajjbboolljj  ppoozziittiivvnnoo  oziroma za nas prijetno. 

Kot rečeno, v stanju dvojnosti smo vveeddnnoo,,  kkoo  zzaavvzzaammeemmoo  nneekkoo  ssttaalliiššččee: če
nekoga zzaanniikkaammoo  iinn  ssoovvrraažiimmoo  ali pa če bbrreezz  nneekkooggaa  ddrruuggeeggaa  nnee  mmoorreemmoo
žiivveettii  tteerr  bbii  nnaarreeddiillii  zzaannjj  vvssee. 

Le da smo enkrat v eni skrajnosti, drugič pa v drugi ... 

SSTTAANNJJEE  DDVVOOJJNNOOSSTTII  NNAASS  SSIILLII  VV  PPOOPPRRAAVVLLJJAANNJJEE  SSIITTUUAACCIIJJEE

Tudi to se nam dogaja tako rekoč vveess  ččaass. 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 ssttaannjjee  iizzbbiirree  ppoozziittiivvnnee  mmoožnnoossttii  vveelliikkookkrraatt
zzaammeeššaammoo  ss  ssttaannjjeemm  kkoonnččnneeggaa  cciilljjaa; tudi ogromno učenj temelji na
pozitivnem razmišljanju, ko zagovarjajo idejo »biti dober do drugih«. 

Nihče pa ne pove, da je to morda, kot rečeno, zzaanniikkaannjjee  sseebbee  ((pprrvvaa  ffaazzaa)),,
kkeerr  nnaass  jjee  ssttrraahh,,  ddaa  nnee  bboommoo  ddoobbrrii,,  ččee  ssee  bboommoo  ppoossttaavviillii  zzaassee ...
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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
kkrreeppiimmoo  eenneerrggiijjee  ddvvoojjnnoossttii ... namesto da bi se ppoommiikkaallii  nnaapprreejj  kk
sspprreejjeemmaannjjuu  žiivvlljjeennjjaa, kar predstavlja Enost.

Je pa res, da je lahko pozitivno razmišljanje kkoorraakk  nnaapprreejj,,  ččee  ssmmoo  vv  ddrruuggii
ffaazzii, ko postavljamo sebe na prvo mesto: ko delujemo »pozitivno«, rraazzššiirriimmoo
ssvvoojjee  zzaavveeddaannjjee  ššee  nnaa  ookkoolliiccoo. 

Ker pa ne upoštevamo faz, v katerih smo, nam ta koncept velikokrat škodi.
Pravzaprav od tod iizzvviirraajjoo  ddoommaallaa  vvssii  nnaaššii  pprroobblleemmii, ki smo jih že omenili:
logična posledica bo, da bomo skušali sspprreemmiinnjjaattii,,  kkaarr  nnaamm  nnii  vvššeečč,,  oozziirroommaa
ssee  bboommoo  bboorriillii,,  ddaa  bboommoo  ttiisstteeggaa,,  kkaarr  nnaamm  jjee  vvššeečč,,  iimmeellii  vv  ssvvoojjeemm  žiivvlljjeennjjuu  ččiimm
vveečč ... ostalo pa bomo ooddrriivvaallii  oodd  sseebbee  oozziirroommaa  sskkrriivvaallii  aallii  zzaavvrraaččaallii.

Ali povedano drugače: ogromno svoje energije bomo porabili, da bomo
sskkuuššaallii  sspprreemmiinnjjaattii ttiissttoo,,  kkaarr  ssmmoo  oozznnaaččiillii,,  ddaa  nnii  ddoobbrroo,,  iinn  ssttrreemmeellii  zzaa  ttiissttiimm,,
kkaarr  ssmmoo  oozznnaaččiillii  kkoott  ooddlliiččnnoo. 

Življenje si torej skušamo urediti tako, da: 

− bi nas oobbkkrroožaallii  llee  lljjuuddjjee,,  kkii  ssoo  nnaamm  vvššeečč,
− da bi se ttii  lljjuuddjjee  cceellóó  vveeddllii  ttaakkoo,,  kkoott  žeelliimmoo oziroma kot nam ustreza,
− da bi bili ppooggoojjii,,  vv  kkaatteerriihh  žiivviijjoo  ddrruuggii,,  ččiimm  bboolljj  vv  sskkllaadduu  ss  ttiissttiimm,,  kkaarr

nnoossiimmoo  vv  sseebbii  mmii  kkoott  pprriiččaakkoovvaannjjee  iiddeeaallnneeggaa  žiivvlljjeennjjaa,
− da bi se mi sami oobbnnaaššaallii  ttaakkoo,,  ddaa  bbii  nnaass  ddrruuggii  iimmeellii  zzaa  ddoobbrreeggaa  iinn

pprriijjaazznneeggaa,
− in podobno.

Pri tem ppooggoojjuujjeemmoo  ssvvoojjoo  ssrreeččoo  zz  nneeččiimm,,  kkaarr  jjee  zzuunnaajj  nnaass in na kar imamo
navadno zzeelloo  mmaalloo  vvpplliivvaa, zato je mogoče doseči tako stanje bolj v teoriji kot
v praksi ... 

Ogromno ljudi si vse življenje prizadeva, da bi ookkoollii  sseebbee  vvzzppoossttaavviillii
pprraavvoo  ookkoolljjee,,  vv  kkaatteerreemm  bbii  bbiillii  ssrreeččnnii  ... ter vse povprek vplivajo na ljudi, da
bi se obnašali in živeli tako, da bi njim (ne sebi) omogočili idealno
življenje.

Tako stanje pa nnee  mmoorree  ttrraajjaattii, 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, vv  ččeemmeerr  nnaajjbboolljj  uužiivvaajjoo  iinn  kkaarr  jjiimm  jjee  nnaajjbboolljj  vvššeečč,,  oobb  tteemm
ppaa  bbii  ttuuddii  mmii  ddoojjeemmaallii  ttââkkoo  oobbnnaaššaannjjee  kkoott  iiddeeaallnnoo. 

Ali če povemo drugače: to pomeni, da bi morali ljudje, ki živijo v nekem
skupnem okolju − na primer v podjetju, ulici, družini itd. −, imeti nnaattaannkkoo
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eennaakkee  žeelljjee  iinn  ppoogglleeddee  nnaa  vvssaa  ppooddrrooččjjaa  žiivvlljjeennjjaa ... Pa še ččaassoovvnnoo  bbii  mmoorraallii  bbiittii
uusskkllaajjeennii. 

KKaajj  ppaa  ssee  zzggooddii,,  ččee  ssee  oommeennjjeennaa  pprriiččaakkoovvaannjjaa  nnee  uurreessnniiččiijjoo?? 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?

NNeeiizzppoollnnjjeennaa  pprriiččaakkoovvaannjjaa  rrooddiijjoo  nneepprriijjeettnnee  oobbččuuttkkee: razočaranje, žalost,
zavist, dvom, strahove ...

Tudi moč, ki v sebi nosi pritisk, grožnje in pogojevanje, izvira iz
pprriiččaakkoovvaannjjaa,,  ddaa  jjee  ttrreebbaa  oohhrraannjjaattii  ddoollooččeennee  ppooggoojjee, v katerih se dobro
počutimo, oziroma iz ssttrraahhuu,,  ddaa  ssee  bbooddoo  ppooggoojjii  sspprreemmeenniillii  (in bomo tako
postali nesrečni). 

To je vedno proces, kjer:

1. na začetku zzaavvzzaammeemmoo  nneekkoo  ssttaalliiššččee; torej imamo v mislih pprreeddssttaavvoo,,
kkaajj  žeelliimmoo, oziroma stremimo za ddoollooččeenniimmii  ppooggoojjii, ki naj bi bili
izpolnjeni, da bi dosegli svoja pričakovanja;

2. sledi korak, ko si želimo oobblliikkoovvaattii  iinn  pprriirreeddiittii  žeelleennoo  ookkoolljjee, ki naj bi
nam omogočilo izpolniti te pogoje, ter potem ttrruuddoommaa  vvzzddrržuujjeemmoo
ookkoolliiššččiinnee;

3. potem pa − slej ko prej − doživimo, da:
− ttaakkeeggaa  iiddeeaallnneeggaa  ssttaannjjaa  nnee  uussppeemmoo  uussttvvaarriittii ali
− žeelleennoo  ssttaannjjee  uussttvvaarriimmoo  zzaa  kkrraatteekk  ččaass,,  aa  ssee  ssččaassoommaa  ppooddrree;

4. neizogibna posledica je, da se pojavijo nneepprriijjeettnnii − oziroma »negativni«,
kot jih nekateri imenujejo − oobbččuuttkkii  vv  nnaass.

VV  SSTTAANNJJUU  DDVVOOJJNNOOSSTTII  ŽŽEELLIIMMOO  SSPPRREEMMEENNIITTII  SSOOSSEEDDAA,,  
DDAA  BBII  NNAAMM  UUGGAAJJAALL,,  OONN  PPAA  NNAASS

Ne smemo pozabiti, da je ta proces oobboojjeessttrraannsskkii; torej da tudi mi
ustvarjamo svet nneekkee  ddrruuggee  oosseebbee − 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 pprriizzaaddeevvaallii,,
ddaa  bbii  zz  nnaaššoo  ppoommooččjjoo vvzzppoossttaavviillii  iiddeeaallnnee  ookkoolliiššččiinnee zzaassee. S tem postanemo
člen v njihovi verigi načrtov, kjer naj bi odigrali natančno določeno vlogo v
njihovem filmu ... po njihovem scenariju, seveda. 

ŽŽiivviimmoo  vv  ssvveettuu,,  kkjjeerr  ddrruugg  ddrruuggeeggaa  pprreepprriiččuujjeemmoo,,  ddaa  nnaaččiinn,,  nnaa  kkaatteerreeggaa
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žiivviijjoo  ddrruuggii,,  nnii  ddoobbeerr,,  zzaattoo  jjiihh  mmoottiivviirraammoo,,  nnaajj  rraajjee  ppoosskkuussiijjoo  ttiissttoo,,  kkaarr
pprreeddllaaggaammoo  mmii  oozziirroommaa  jjee  vvššeečč  nnaamm..

Dvojnost bi torej lahko opisali tudi takole: 

VV  nneekkii  nnaavviiddeezznnii  rreessnniiččnnoossttii  −−  aallii  vv  uummeettnneemm  iinn  pprriissiilljjeenneemm  ssttaannjjuu  −−  ,,  kkii
jjee  mmooggooččaa  llee  ppoodd  nnaattaannkkoo  ddoollooččeenniimmii  ppooggoojjii,,  ppoosskkuuššaammoo  vvzzppoossttaavviittii
hhaarrmmoonniijjoo  oozziirroommaa  nnaajjttii  ssrreeččoo  ......  ppoo  mmoožnnoossttii  ššee  zzaa  vvssee  oossttaallee,,  kkii  ssoo
vvkklljjuuččeennii..

Ko nam ni všeč, kako se obnašajo drugi, pa imamo rešitev na dlani:
rreeččeemmoo  jjiimm,,  ddaa  nnee  rraazzmmiiššlljjaajjoo  ppoozziittiivvnnoo,,  ss  ččiimmeerr  žeelliimmoo  ddoosseeččii,,  ddaa  bbii  ssee  nnaamm
((ššee  bboolljj))  ppooddrreeddiillii. Znan stavek je tudi: »Poslušaj me, jaz že vem, kaj je dobro
zate ...«, s čimer tej osebi vvzzaammeemmoo  pprriilloožnnoosstt,,  mmoočč  iinn  ppoogguumm,,  ddaa  iizzrraazzii,,  kkaarr
vv  rreessnniiccii  ččuuttii  vv  sseebbii. 

DDVVOOJJNNOOSSTT  PPRRIINNAAŠŠAA  BBOOLLEEČČIINNOO  IINN  TTRRPPLLJJEENNJJEE

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 nnee  zzaauuppaajjoo,,  ddaa  jjee  nnaakkuupp  nnjjiihhoovveeggaa
iizzddeellkkaa  nnaajjkkoorriissttnneejjššaa  ooddllooččiitteevv,,  kkii  jjoo  llaahhkkoo  sspprreejjmmee  nnjjiihhoovvaa  ssttrraannkkaa ... Toda
njihovo delovno mesto zahteva od njih natanko to: pprrooddaattii  ččiimm  vveečč
oommeennjjeenniihh  iizzddeellkkoovv.

Po eni strani se torej trudijo vveelliikkoo  pprrooddaattii, kar pomeni zzaanniikkaannjjee  ssvvoojjiihh
rreessnniiččnniihh  oobbččuuttkkoovv, po drugi pa želijo izraziti svoje občutke ter žeelliijjoo bbiittii  ss
ssttrraannkkoo  pprraavvii  pprriijjaatteelljjii  nnaa  rraavvnnii  ssrrccaa. 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 ssrreeččnnii  llee,,  ččee  ssoo  vvzzppoossttaavvlljjeennee  nnaattaannččnnoo
ddoollooččeennee  ookkoolliiššččiinnee: 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. 
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Posledica je, da prodajalci velikokrat stremijo za strankami, ki bi ssaammee  oodd
sseebbee  pprreevveerriillee  vvssoo  kkoonnkkuurreennccoo  tteerr  uuggoottoovviillee,,  ddaa  jjee  iizzddeelleekk,,  kkii  ggaa  pprrooddaajjaajjoo  oonnii,,
ddaalleečč  nnaajjbboolljjššii. Zato jih ne bi bilo treba prepričevati in bi prodajalci prišli do
obojega: imeli bi zzaaddoovvoolljjnnoo  ssttrraannkkoo, 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 zzaaddoovvoolljjiillii  ddeellooddaajjaallccaa. 

Če tega ni, so pprrooddaajjaallccii  vv  eennii  oodd  sskkrraajjnnoossttii: 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 ššee
vveeddnnoo  nneessrreeččnnii; 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 nneezzaaddoovvoolljjssttvvoo  oziroma oguljena fraza, da je prodajanje
najtežji poklic na svetu. To je vsekakor res, če se znajdemo v tem peklu
nasprotij, kjer vlada kkoonnfflliikktt  iinntteerreessoovv, kakršnega smo pravkar opisali. 

Omenjeno pa nikakor ne drži, ko se premaknemo nnaadd ttee  oommeejjiittvvee  vv  ssttaannjjee
EEnnoossttii. (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 − pprreepprriiččuujjeejjoo,,  nnaajj  vv  tteejj  iilluuzziijjii  nnaajjddeemmoo  ttrraajjnnoo  ssrreeččoo.

Tudi to lahko opazimo na vvsseehh  ppooddrrooččjjiihh: politična stranka, ki deluje v
dobro vseh ljudi, nnaasspprroottuujjee  ddrruuggii in jo blati. Verska skupina, ki sledi nauku
Jezusa (ali Mohameda, Bude, Krišne ali kogar koli drugega pač), ppoovvzzddiigguujjee
sseebbee  nnaadd  ddrruuggee, češ, »Mi smo tisti, ki smo najbliže Bogu«. 

Podjetje, ki dela dobro za stranke, se bboojjuujjee  ss  kkoonnkkuurreennccoo. Sosed, ki dela
dobro za sosesko, ooččiittaa  ddrruuggeemmuu, da je premalo zagnan, ko gre za skupno
delovno akcijo. Šola, ki želi dati učencem največ znanja, se trudi pprriikkaazzaattii
ddrruuggee  ššoollee  kkoott  ssllaabbššee. 

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 jjee
vvččaassiihh  ppooggoojj zzaa  nnaaššoo  ssrreeččoo  nneeuussppeehh  kkoonnkkuurreennccee  oziroma naših nasprotnikov
(ali ljudi, ki nas ne podpirajo).

Po drugi strani pa ta ista kultura ppoonnuujjaa  rreeššiitteevv: najdemo lahko ogromno
raznih tteehhnniikk,,  kkaakkoo  ssii  iizzbboolljjššaattii  žiivvlljjeennjjee − 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 nniikkoollii  nnii  mmooggooččee  ddoosseeččii  kkoonnččnnee  rreeššiittvvee,,  aammppaakk  llee  vvzzppoossttaavviittii
ookkoolliiššččiinnee,,  kkii  nnaamm  oommooggooččaajjoo  ssttaannjjee  ttrreennuuttnneeggaa  zzaaddoovvoolljjssttvvaa, oziroma
popravljati situacijo. Skratka, v tej fazi ppoossttaanneemmoo  aakkttiivvnnii  iinn  ssee  zzaaččnneemmoo
uukkvvaarrjjaattii  zz  ookkoolliiššččiinnaammii.

Ob vsem tem pa velikokrat na široko opevamo ljubezen ... 

OOKKVVIIRR  ZZAA  EENNEERRGGIIJJEE  KKAARRMMEE  IINN  UUSSOODDEE

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 oopprraavvlljjaammoo  žiivvlljjeennjjsskkee  pprreeiizzkkuuššnnjjee. 

Te preizkušnje so posledica kkaarrmmee − in se nanašajo na pretekle odločitve −
ter uussooddee (načrtovane dejavnosti glede na karmo). 

Vsaka dejavnost nas namreč poveže z ljudmi na ppooddoobbnnii  vvaalloovvnnii  ddoollžiinnii
(vibraciji), s katerimi lahko potem skupaj opravimo preizkušnjo. Takó v
izkušnjah srečujemo uuččiitteelljjee  (ljudi, od katerih se učimo), uuččeennccee  (učijo se od
nas) in oogglleeddaallaa  (odsev naše energije). 

Vse skupaj pa nam služi za oosseebbnnoo  iinn  sskkuuppiinnsskkoo  rraasstt, pri čemer se, kot
rečeno, čedalje bolj približujemo stanju nnoottrraannjjee  hhaarrmmoonniijjee. 

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 žiivvlljjeennjjee  iizzgguubbii  žaarr, ker vse postane
monotono in brezizrazno − v sebi nosi tudi sseemmee  rraassttii, ki nas bo končno
pripeljalo do osvoboditve. 

Tako pač ugotavljamo, da ššee  nniissmmoo  nnaaššllii  kklljjuuččaa  ddoo  kkoonnččnneeggaa  ssppoozznnaannjjaa  iinn
ddoo  ssrreeččee, ne glede na naše občutke ljubezni do sebe in podobno: če ob nobeni
možnosti nismo resnično srečni vv vvsseehh  ssiittuuaacciijjaahh, ki se utegnejo pojaviti, smo
nekaj spregledali ...

In res je tako: ddookklleerr  ssmmoo  ddeell  tteeggaa  ssvveettaa  ddvvoojjnnoossttii,,  kkjjeerr  nnaamm  zzuunnaannjjee
ookkoolliiššččiinnee  nnaarreekkuujjeejjoo  ssrreeččoo,,  nnee  bboommoo  zzaažiivveellii  vv  rreessnniiččnnii  rraaddoossttii  iinn  lljjuubbeezznnii.
Ves čas bomo zzaavvzzeemmaallii  ssttaalliiššččaa: neko možnost bomo postavljali pred drugo
in obratno (kar je nasprotje ljubezni, ki je brezpogojno sprejemanje). 

TToorreejj,,  ddookklleerr  zzaavvzzeemmaammoo  kkaakkrrššnnaa  kkoollii  ssttaalliiššččaa  aallii  ssooddbbee  iinn  pprriimmeerrjjaammoo
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