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UVOD 

Vsi se velikokrat sprašujemo, kako naj se izvijemo iz krempljev 

preteklosti ali iz njenega določenega poglavja. Prevečkrat se 

ne želimo soočiti z dogodki, ki so se nam zgodili v otroštvu. 

Premalo pozornosti, dajemo bolečini in njeni vlogi v našem 

življenju. Nismo se pripravljeni spremeniti, ker se velikokrat 

preveč bojimo resnice, ki jo lahko izvemo o sebi, če se spu-

stimo v svoje globine. 

Jaz sem se spustil do dna. Hodil sem po poteh, kamor nihče 

drug ni mogel. Samo jaz, sem lahko spoznal sebe kot najve-

čjega mojstra, ki zna odpraviti vse svoje ovire in prepričanja, 

da ne zmorem. Odpiral sem svoja notranja vrata, ki so vodila 

po temnih hodnikih in me strašila, včasih tako, da sem raje 

pobegnil stran, kot da bi nadaljeval raziskovanje, spet drugič 

tako, da sem rabil pomoč od zunaj. Vedno sem pri vsakih od 

njih obstal, saj se me je lastil neverjeten dvom, ki ni in ni hotel 

stran. Premagal sem ga in s to knjigo, vam želim prikazati 

kako mi je to uspelo. 

Pokazati vam želim pomen globokega sporočila, ki ga lahko 

predate s knjigo. V prvi meri sebi, saj se vas vaše sporočilo 

mora dotakniti in vas osvoboditi, šele nato, boste pripravljeni 

na pot čez most, ki je postavljen med vašo preteklostjo in 

vašo prihodnostjo, pot ki je bolj trdna in sigurna, ker se v vas 

prebudi odgovornost in sedanjost.  

Most, ki se pojavi, ko prehodite dolgo pot in ste utrujeni, je 

zadnji del poti iz preteklosti, visi nad prepadom časa in ko pri-

dete do njega, ga je potrebno hitro prečkati, saj obstaja mož-

nost, da se sesuje sam vase in boste spet morali zgraditi no-

vega. Pot čezenj, vam otežuje njegovo nihanje in v kolikor vas 
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je strah višine, vam ne priporočam, da se ozirate navzdol. Ta-

krat je potrebno zbrati vse moči ter steči naprej in lahko mi 

verjamete, da je na drugi strani je vse drugače. 

S svojo zgodbo, ki sem jo delil z vami v knjigi Deček s tatujem 

na srcu sem pregnal dvom, ki je bil v času pisanja, moj največji 

sovražnik. Velikokrat, me je ugrabil in me ni spustil tudi po 

nekaj dni, tako da sva imela poštene borbe. Nisem se mu pre-

dal in zato lahko danes popolnoma zaupam v svoje misli, ki 

me oskrbujejo s pozitivnimi vibracijami.  
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Kdo sem? 

Svoje življenje sem živel z masko na obrazu in sploh nisem 

prepoznal pravega namena obstoja na tem svetu. Trajalo je 

skoraj petintrideset let, da sem prišel do spoznanja, katerih 

vrednot nisem uspel razviti in katere sploh nisem spoznal, kot 

vrednote. Vse, prav vse, se je spremenilo tistega dne, ko sem 

spregovoril o svoji spolni zlorabi, ki sem jo doživljal kot otrok. 

Moj tatu na srcu, kot ga opisujem v svoji knjigi z naslovom De-

ček s tatujem na srcu, je imel takšno moč, da sem bil za skriv-

nost pripravljen tvegati življenje in svojo družino. Rane iz 

otroštva, so krojile moj način življenja in me spravljale v beg 

ter v različne odvisnosti. Tlačil sem spomine in se že takrat, ko 

se je spolna zloraba zgodila prvič, odločil, da o tem ne sprego-

vorim z nikomer. Bolelo me je, premetavalo sem ter tja in 

spravljalo v obup. Boril sem se proti sebi in proti vsem. Kljub 

vsemu, sem si uspel ustvariti svojo družino in na to, sem še 

posebej ponosen.  

Imam čudovito žensko, ki me je spremljala vsa ta leta mojega 

trpljenja. Ni vedela, zakaj sem bil takšen, kot sem bil, a je glo-

boko v sebi čutila, da sem dober človek. Bila mi je največja 

učiteljica ljubezni in za to, sem ji iskreno hvaležen. Šele ob 

njej, sem uspel razviti največjo življenjsko vrednoto, ki ji pra-

vimo LJUBEZEN. Šele ob njej, sem ljubezen prvikrat čutil v 

svojem srcu. 

Moja ženska, partnerka, steber, kot ji pravim v svoji resnični 

zgodbi, je ostala ob meni tudi po resnici, ki sem ji jo razkril. 

Prav resnica, pa naju je še bolj povezala, čustveno utrdila in 

razumevanje, je postalo del spoštovanja, ki zaokroži celoto 

zveze, ki jo vzdržujemo s svojimi izbranci.  
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Navzven popolnoma normalen moški, navznoter pa tisti 

otrok, ki se mu je pripetila spolna zloraba. Pravzaprav sploh 

nisem odrastel in sem svet okoli sebe, dojemal s prestraše-

nimi otroškimi očmi, dokler se nisem soočil z resnico in s sto-

rilcem. Šele takrat, mi je bilo dano olajšanje, katerega sem ča-

kal skoraj petintrideset let. Trpljenje, je bil moj način življenja 

in moja misija, da bom imel vse pod nadzorom, me je prisilila 

v predajo. Sesul sem se vase in priznal poraz. Poraz, ki sploh 

ni bil iz mojega boja, temveč iz grozovitega dejanja osebe, ki 

mi je storila nekaj tako nagnusnega, kot je spolna zloraba. 

Boril sem bom za vse žrtve spolne zlorabe in jim vlival pogum 

da bodo lahko naredile prvi korak do okrevanja, ki pa je vse-

kakor pogovor o bolečini. Izpolnjeval bom svoje poslanstvo in 

z vsemi delil izkušnje, ki sem si jih nabral na svoji življenjski 

poti. Pot, ki sem jo prehodil, sem zelo 

podrobno opisal v svoji resnični izpo-

vedi z naslovom Deček s tatujem na 

srcu.  
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Samo (od)ločitev vas bo ločila od starega 

razmišljanja in vas (po)peljala višje po 

lestvici zavedanja.                                 

Samo (od)ločite se ! 
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Vaš duh je svoboden.  

Počnite svobodne stvari.  

Bodite original, bodite VI.                                 

Samo (od)ločite se ! 
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DUH 

» Ko opravite s svojo potrebo, pustite vrata odprta. Vi odidete, 

a duh ostaja. Dovolite tudi duhu, da odide.« 

Je pisalo na vratih stranišča, na katerem sem se znašel zaradi 

fiziološke potrebe, ki jih imamo vsi ljudje. Bi rekli kraj, kamor 

še cesar pojde peš. Bilo je pred nekaj leti, a ta napis, me še 

danes spravi v smeh in tudi v poglobljeno razmišljanje. 

Duh in jaz. Že res, da je bilo tisto mišljeno kot duh oziroma 

vonj, a sam slog zapisa, je napeljeval h globokim mislim. Kdo 

pravzaprav je moj duh? Ali ga poznam? Kako ga lahko osre-

čim in s čim ga lahko pomirim? Razmišljanje, ki zahteva svoj 

čas in svojo resnico. Notranji dialog, ki je nujno potreben in 

če ni sinhronizacije, se kaj hitro zgodi, da svojega duha, poza-

bimo tam nekje in ga lahko obvladuje ter prevzame nekdo 

drug. 

Iz teorije v prakso : 

» Ko opravite s svojo potrebo, pustite vrata odprta.« si lahko 

razlagam tudi kot da, po izkušnji, ki sem jo ravnokar prejel od 

samega boga, pustim svoje srce odprto, da lahko vanj pride 

nova in naj bom učitelj, saj je okoli mene veliko učencev, ki me 

kličejo po znanju in si želijo, da jim svojo izkušnjo predam ter jih 

ozavestim o dejanskih občutkih, ki sem ji doživljal. 

Želim vam povedati, da sem si v svojem življenju »prislužil« 

ogromno izkušenj. Najpomembnejšo, so mi že kot otroku dali 

moji starši in me zaznamovali za skoraj celo življenje. Skoraj 

zato, ker sem nekega dne, ozavestil svoje srce in se zavedel, 

da je v njem polno sovraštva in strahu, ki pa sem ju želel na-

domestiti z ljubeznijo. Zanemarjal sem svojega duha in mu 
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pred nosom zapiral vsa vrata, skozi katera je želel na prostost 

in na svetlobo. Proti njegovi volji, sem ga zadrževal v temi in 

se do njega obnašal, kot da je moj suženj. Želel je do resnice, 

pa mu nisem dovolil, ker bi s tem tvegal svoj ugled in svojo 

moč, ki sem jo v zunanji podobi zelo rad kazal v različnih ob-

dobjih svojega življenja. Moj notranji duh je trpel skoraj petin-

trideset let. Verjemite, ni mu bilo lahko. Živel je v zaporu mo-

jega lastnega uma, ki je v oblasti držal oba, telo in mojega 

duha. 

Duh je vztrajal in našel pot do mojega srca, v njem poiskal lju-

bezen in jo po telesu pošiljal do mojega uma, ki se je navse-

zadnje, moral predati. Notranja sila ljubezni je bila močnejša 

od sile zla, ki mi jo je storil moj očim. Duh je našel pot nazaj v 

moje srce, kljub temu, da sem ga tiste noči, ko sem bil prvič 

kot otrok, spolno zlorabljen, dobesedno nagnal iz svojega te-

lesa ali natančneje iz svojega srca.                                                                    

Mojo »bogato« izkušnjo, si lahko preberete v knjigi Deček s 

tatujem na srcu, ki pravzaprav govori o duhu, katerega se je 

polastil moj prečudoviti veleum. 

Vsi ljudje, smo bitja ljubezni. Naša naloga je, da jo poiščemo 

in da jo delimo naprej, kolikor je le mogoče. Ljubezni se ne da 

izmeriti v denarju, ne da se je prijeti, okusiti, ne povzroča 

hrupa in ne potuje po internetu. Gledano drugače, pa je vse 

kar sem zapisal, pravzaprav narobe, saj ljubezen povzroča vse 

našteto in še veliko več. Če jo delimo naprej do denarja, svo-

jih rok, ušes, jezika, mogoče do interneta, jo dobimo nazaj še 

v večji količini. Vsekakor, zaradi tega povzroča hrup, včasih 

smrdi, večkrat trese tla, zganja cirkus in zato ima tako velik 

pomen v naših življenjih. Kar ljubimo, to smo.  
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Ljubezen nas dela odvisne, nas muči v samoti ter nas razočara 

znova in znova. Ne izbira ne časa in ne kraja, še manj oblike in 

se zgodi potihoma, ter hipoma postane neobvladljiva. Umet-

nost posameznika je, kako ravna z njo in koliko pozornosti ji 

nameni. Srce nam napolni ali izprazni, zato lahko čutimo 

toplino ali pa neskončno praznino. Je del nas in del našega ve-

solja, v katerem pa smo drobcena bitja, ki živimo le trenutek. 

No, živimo je le pojem, ki ga uporabljam, dejansko pa se bo-

rimo za popolnoma napačne stvari, ki nas slej ali prej razoča-

rajo in izginejo v našem trenutku življenja. 

Najbolj varna vrata so vsekakor tista vrata, ki jih lahko 

puščamo odprta, saj v tem primeru, lažje prehajamo iz enega 

čustvenega stanja v drugo in nam za to, ni potrebno porab-

ljati toliko energije, ki bi jo lahko vnovčili kako drugače. Mo-

goče v višje namene in za večje pomene naših dejanj. Meni je 

vsekakor uspelo pustiti vrata odprta in tudi življenje samo, je 

dobilo veliko večji pretok energije.  

» Vi odidete, a duh ostaja.« si razlagam kot, da duh želi z nami, 

saj je del nas in ga ne smemo pozabiti na primer na stranišču, 

pa čeprav gre za druge vrste duha. Tudi njemu ne bi bilo pri-

jetno, da bi vonjal drugega duha. Mar ne? 

Iz teorije v prakso : 

V mojem primeru, sem svojega duha že kot otrok, želel na-

gnati stran oziroma, mu nisem pustil odprtih vrat od tiste 

sobe, v kateri sem bil spolno zlorabljan. Velika bela vrata, ki 

so vodila ven, so bila zmeraj zaprta in duh, je ostajal tam. Ču-

til je vse bolečine in zaznaval vse vonjave, ki jih takšna dejanja 

povzročajo. Vonj človeka, ki počne zle namene, ima prav po-
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seben vonj in tega, sem imel v spominu vse dni do takrat, do-

kler nisem zavestno rekel; » Dovolj, dovolj je zapiranja vrat in 

bežanja.« Trajalo je dobra tri desetletja in zorenje je del pro-

cesa. 

Zavedanje ni prišlo čez noč. Ni se kar pojavilo, kot se pojavi na 

primer ljubezen. Zavedanje, potrebuje svoje pogoje, da se 

razvije v notranje stanje in dozori, pa si lahko ustvarimo »le« 

sami.  

Naša kreativnost, nam pri tem lahko škodi ali pomaga, spet 

odvisno le od nas samih. Meni je prej škodila, kot koristila, saj 

sem jo uporabljal za izgovore in teh ni bilo malo. Izmišljal sem 

si še izgovore na izgovore, da mi le ne bi bilo potrebno od-

preti vrat in spustiti mojega duha na plan. Vam je kaj znano? 

Ne podcenjujem svojega uma, saj me je velikokrat rešil, kadar 

je njegov del, ki se imenuje razum, vseeno malo postavil 

stvari na svoje mesto. Ni bilo prav velikokrat, pred zaveda-

njem, a je vseeno bilo dovolj, da me je obvaroval pred najhuj-

šim. Z zavedanjem, pa sem ta dva dela ločil zelo jasno in do-

volil, da delujeta po svojih najboljših močeh. Veleum, sem za-

čel polniti z znanjem iz knjig in ga prisilil v sodelovanje z razu-

mom, ki je vedno bolj pridobival na samozavesti in prepirov 

za prevlado v glavi, je bilo vedno manj.  

Duha ostaja z mano in je v odlični kondiciji, saj zanj lepo skr-

bim, se ga ne sramujem in kadar postane nemiren, mu dobro 

prisluhnem, ga opazujem in nato pomirim. Ničesar mu ne vsi-

ljujem, saj v nasprotnem primeru, negativno deluje na naše 

telo, ki pa se potem lahko znajde ob napačnem času na na-

pačnem kraju. Tega, pa si ne želim več! 
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» Dovolite tudi duhu, da odide.« pa je zelo preprosto, saj dejan-

sko mi smo duh s telesom in ne obratno, kot meni veliko ljudi. 

Naš duh želi z našim telesom udobno potovati. Rad ima ljube-

zen in zelo dobro sprejema, kar mu z našimi čutili sporočamo. 

Mešani občutki, ki nas velikokrat dajejo, so le odraz napač-

nega dojemanja okolice. Nemir, ki ga čutimo iz okolja, se pre-

naša v naše notranje stanje in takrat je najbolj pomembno, da 

se tega zavemo in se soočimo z resnico. Narava, nam daje na 

voljo toliko možnosti, da svojega duha napolnimo z energijo, 

mi pa se do nje velikokrat obnašamo, kot da se nam mora 

podrediti, da bi mi lahko bili srečni. Hudo! 

Za našega duha, pa je zelo pomembna tudi drža telesa in 

obrazna mimika, ki jo uporabljamo v svojem življenju. Stiska-

nje obrvi, povešene ustnice, sklonjena glava in ramena stis-

njena proti trebuhu, potiskajo duha globoko v notranjost. Ta-

krat se ne počuti dobro in postane nemiren. Sporočila iz oko-

lja, izgubijo svoj pravi pomen ter se popačijo. To dela našega 

duha utesnjenega. Na vso silo se bori in nazaj v okolje spo-

roča negativne stvari, kar pa dejansko zrcali njegovo spreje-

manje in se ne more odzvati drugače. Odprite svojo držo te-

lesa. Tako boste lahko sprejemali vibracije iz okolja, jih zazna-

vali z vsemi čutili in jih tako pošiljali do svojega duha, da se bo 

napolnil z energijo in poskrbel za vaše odlično počutje. 

Iz teorije v prakso : 

Imel sem ogromno težav s sprejemanjem svojega duha. Naj-

raje, bi ga zaklenil v kakšen prostor in namenoma izgubil ključ 

od vrat, a se mi to ni zgodilo. Na moje današnje veselje, se za-

vedam, kako pomemben del mene je, zato vedno poskrbim, 

da je z mano. V dobrem in slabem, bi lahko rekel. Moje telo, 
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je dolgih petintrideset let, bilo prazno, brez duha, ker ga ni-

sem priznaval za svojega oziroma sem mu nadel masko poša-

sti. Nikakor si nisem upal pogledati resnici v oči, saj sem takoj 

imel pred očmi veliko črno pošast, za katero sem bil prepri-

čan, da me lovi od tistega usodnega večera, ko me je očim pr-

vikrat spolno zlorabil. Tako močno predstavo sem razvil o 

tistem dogodku, da sem se velikokrat ustrašil svoje lastne 

sence, pa čeprav sem dobro vedel, da za mano ne stoji nihče 

drug, le jaz sem zmeraj stal tako, da je bila senca večja od 

mene. Neprijetni občutki, s katerimi sem se boril in se skozi 

knjigo, ki sem jo napisal, podal na zelo zanimivo pot. Pot, o 

kateri sem prej lahko le sanjal, pa še to se mi ni prav pogosto 

dogajalo. Sanjal nisem, ker nisem svojemu duhu dovolil, da 

hodi z mano v mojih sanjah. 

 

 

 

Sanje so brezplačne.                                 

Samo (od)ločite se ! 
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DVOM 

Sovražnik številka ena. V vseh nas naseljena, s strani veleuma 

podkrepljena, z izkušnjami zasidrana farsa, ki nam velikokrat 

omejuje življenje. Ovira našo kreativnost, nam ne pusti rasti 

in početi stvari, ki jih še nihče pred nami ni počel. Večplastna 

struktura razmišljanja, ki se dogaja v naših glavah, saj pove-

zuje spomin s sanjami in nato še vse skupaj okrepi z vplivom 

okolja. Sodobni kritiki, ki živijo med nami, se hranijo z neu-

spehi kritiziranih ljudi. Hrane imajo v izobilju, saj nenehno 

oprezajo za neuspehi in teh, v današnjih časih ne manjka. 

Pravzaprav, jih ni manjkalo nikoli, le da so nekoč ljudje bolj za-

vestno uporabljali svoje neuspehe kot orodje pri doseganju 

zastavljenih ciljev ter jih v kombinaciji z vztrajnostjo, tudi do-

segli.  

Dvomiti vase, je najlažje in hkrati tudi zelo nevarno razmišlja-

nje. S tem, pravzaprav puščamo priložnosti drugim, ki imajo 

pred sabo jasno postavljen cilj in se zavedajo, da ga bodo ne-

kega dne dosegli.  

Kadar dvomimo vase, se zadržujemo v svoji varni cevi, po ka-

teri potujemo in smo obdani s polnim krogom omejitev in 

zato nas naše razmišljanje ne more popeljati v tobogan, ki je 

samo polkrožen in bi nam omogočal tudi kakšen trd pristanek 

izven poti. Raje se prepričujemo, kako lepo je v naši cevi, ki je 

v popolni temi in ne vidimo kam potujemo, kakor da bi se 

presedli na tobogan, ki do nas spusti svetlobo in nas napolni z 

adrenalinom.  

Ločiti moramo med razumom in dvomom. Meja med njima je 

skoraj zabrisana in v nekem momentu razumnega početja, se 
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lahko srečamo z dvomom o svojem početju in tako preki-

nemo pot do cilja, ki se nam je še malo prej zdel razumen in 

jasen, takoj za tem, pa začnemo dvomiti vanj. Razum je doje-

manje sporočil okoli nas, da lahko nekaj dosežemo. Razum je 

tudi količina informacij, ki nas navdaja s poznavanjem dejan-

ske situacije in sistematičnega delovanja sveta ali izvajanja 

navodil za uporabo. Zelo povezan je z zaupanjem in zna biti 

včasih povsem razumljivo, da zaupamo navodilom in si zaradi 

tega, ustvarjamo dvom. Šment, pa smo tam, kjer se izgubimo 

v svojem razmišljanju o vrednotah našega cilja. Pa ni nujno, 

da je zmeraj tako.  

Iz teorije v prakso : 

Osebno sem spoznal povezavo med vsemi občutki in jih ločil 

po strukturi ter ocenil, katerega je koristno uporabiti v dolo-

čenem trenutku. Sam sem se z dvomom srečeval dnevno.  

Moja skrivnost, je bila tako močna, da si nisem upal do nje, 

saj me je dvom v resničnost spolne zlorabe v otroštvu, veliko-

krat speljal stran do bolečine, v kateri pa sem na nekakšen 

način, že skoraj užival. Precej časa sem namenil spoznavanju 

sebe in svoje globine, kot sem opisal v svoji prvi knjigi. Šele ob 

opisovanju dogodkov, sem dvom spoznal v vsej njegovi veli-

čini. Obdajal me je z vseh strani in vedel sem, da se bom mo-

ral z njim spopasti. 

Začel sem ga jemati kot del sebe in se od njega učiti. Vzel sem 

ga za učitelja, ki mi nenehno sporoča nekaj pomembnega. 

Neupravičeno sem gledal nanj kot na sovražnika, zato se mi je 

zoperstavljal celo takrat, kadar je imel upravičeno težo. Skozi 

reko občutkov, ki so se vili skozi mojega duha, sem ga nekaj 
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časa samo opazoval in se osredotočal na njegov izvor, nje-

govo pot in šele nato, na njegovo sporočilo. Spoznal sem, da 

dvom izgublja na teži, kadar mu dovolim opravljati svojo funk-

cijo in ga šele nato spoprijateljim z razumom, ki pa mu od-

vzame nekaj moči in hitrosti ter se tako pojavlja za neko dolo-

čeno stvar v zelo zanemarljivi obliki. Prav tako, ga lažje odpra-

vim, ker sem mu z razumom in znanjem, odvzel moč in mu ne 

namenjam več toliko pozornosti, kot si jo je prisvajal pred 

tem ukrepom. 

Upravičen dvom, pa hitro prepoznam in ga uporabim v pre-

toku misli, saj mu takrat namenim veliko več pozornosti, da 

se mi ne bi zgodila kakšna nepotrebna stvar v življenju, na ka-

tero razum ni bil dovolj pozoren. Začel sem si zaupati in dvom 

uporabljam kot odličen pripomoček, ki me ne omejuje v odlo-

čitvah, temveč me pred napačnimi obvaruje. 

Vse sem podkrepil z ogromno znanja o delovanju naših 

možganov in zapiski, ki sem si jih naredil v času svoje stiske. 

Pogled nazaj, mi razsvetli pogled naprej in zato lahko predvi-

dim moč dvoma, ko se mi pojavi.                                                                                               

Vloga dvoma, v mojih zapiskih razkriva še eno zelo po-

membno dejstvo; prevečkrat mu dovolim, da pride do mene 

od zunaj. Iz okolja v katerem živim, od znancev, prijateljev in 

od staršev, ki mi želijo s svojim razmišljanjem, omejiti moje 

sanje ali mi preprečiti kakšen korak v smer, kamor si sami ne 

upajo. Dokaz več, da sem preprosto začel upoštevati le svoj 

notranji dvom, ki je povezan izključno z mojo notranjo željo 

po naslednjem koraku na moji poti. Moji cilji, so samo moji in 

dokler, si jih postavljam sam, jih lahko tudi dosežem.  
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Živite osvobojeni strahu.                                 

Samo (od)ločite se ! 
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STRAH 

Kaj je pravzaprav strah? Je to nekaj otipljivega? Ali gre morda 

za kakšen privid, mogoče le prisluh? Strah je samo naša do-

mišljija, ki si jo ustvarimo takrat, kadar izgubimo upanje vase. 

Zaupanje, da bomo prišli v življenju tja, kamor si želimo, pre-

ganja strah in ga dela manjšega. Pojdimo lepo po vrsti. 

Večina ljudi, se rodi z dvema osnovnima strahovoma. Strah 

pred padcem in strah pred pokom. To sta prirojena strahova, 

ki sta zelo logična in seveda koristna. Vsak od njiju ima zelo 

pomembno vlogo; obvarovati nas pred nesrečo.  

Prvi, torej strah pred padcem, je prirojen zato, ker smo ljudje 

ustvarjeni za hojo ter tek po planetu zemlja in bi se naše ži-

vljenje kaj hitro končalo, če bi nas starši v prvem letu otroš-

tva, odnesli na kakšno veliko pečino in nas vrgli v prepad v 

pričakovanju, da bomo leteli. Ptice, tudi iz svojega gnezda ne 

vzletijo kar naslednji dan, ko se izležejo iz svojih jajc, temveč 

se morajo najprej okrepiti in šele nato, poskušajo posnemati 

svoja starša in poleteti. Ljudje, smo potrebovali na tisoče let, 

da smo si ustvarili pogoje za letenje po zraku, kjer pa sam 

strah nima več prvinskega pomena, saj se spreminja v adre-

nalin. 

Drugi, torej strah pred pokom ali hrupom, je prirojen še iz ča-

sov, ko človek še ni bil na vrhu prehranjevalne verige in je bil 

tudi sam plen. Taktika boj ali beg, je v nas ostala zakoreni-

njena vse od časov prazgodovine, ko še naši možgani niso bili 

sposobni razumnega razmišljanja. Tudi sama logika, se je po-

javila bistveno kasneje v našem razvoju in vse do danes, se je 

ta strah ohranil kot naša izvirna lastnost. V današnjih, sodob-
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nih časih, ko je na svetu vse več kriminala in vojn, nam po-

novno zelo koristi, saj se moramo večkrat zelo hitro odzvati 

na dogajanje in se odločiti za boj ali beg. Večkrat gre tudi za 

bolj preproste situacije, v katerih izbiramo to taktiko kot boj v 

verbalnem komuniciranju ali v begu v svojo notranjost. 

V času razvoja človeštva, so se razvijali strahovi kot po teko-

čem traku. Bolj kot se je razvijal naš um, vse bolj so se krepili 

razni strahovi, ki pa nimajo tako močne vloge, kot jo imata 

oba izvirna. Nekateri jima namenjamo skoraj celo življenje, 

toda vse je neupravičeno, kot boste spoznali malo kasneje. 

Izkušnje nam zagotavljajo doživljanje in se v naših možganih 

zapišejo s predznakom slabo ali dobro. Najprej, nas v starši 

naučijo opazovati svet skozi njihove oči in šele kasneje, si po-

skušamo s svojimi podvigi ustvariti lastno mnenje o svojem 

svetu, ki ga vidimo in zaznavamo skozi svoja čutila.  

Sicer že od samega otroštva, opazujemo svoje starše pri raz-

ličnih opravilih, si programiramo v svoj spomin odzive, ki jih 

opazimo ob različnih dogodkih, katere podzavestno velikokrat 

uporabimo v svojem življenju ko odrastemo. Preslikava odzi-

vov naših staršev izraža njihova stališča do življenja in kot 

otroci, se seveda tega še ne zavedamo. Samozavedanje, je 

šele prvi korak k samostojnosti našega razuma, ki pa je lahko 

že precej okužen s strani različnih odraslih, ki imajo svoje stra-

hove integrirane kot nepogrešljiv sestavni del vsakdana.  

Strah v celoti ugrabi naše možgane in telo. Spravi nas v silovit 

krč, iz katerega se ne moremo izviti, sploh pa ne s upiranjem. 

Po navadi se mu podrejamo celo življenje. Okolje v katerem 

živimo nam strahove le še podkrepi s svojimi sugestijami in 
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tako se nam lastni strahovi začnejo potencirati. Veliko je tak-

šnih in drugačnih modrecev, ki nam potrjujejo naše strahove, 

samo da ne bi bili drugačni, boljši, svobodnejši od njih, ki se 

utapljajo v svojih lastnih kritikah, se hranijo s svetovanjem 

tistim ljudem, ki so podvrženi njihovim teorijam zarote.  

Iz teorije v prakso : 

Živel sem v strahu pred lastnim strahom. Slišal sem vse nesli-

šne glasove, videl vse nevidne slike in čutil vse neznane vibra-

cije, ki so mi povzročale fobijo pred življenjem. Strašilo me je 

po dnevi in ponoči, tako da sem velikokrat čez dan spal z od-

prtimi očmi in nisem videl, kaj se dejansko dogaja okoli mene.  

Ponoči nisem mogel spati, ker sem imel odprte oči. Tako sem 

preživel skoraj vso svoje življenje in spuščal mimo priložnosti, 

ki so jih sanjači in tisti z »radarji« z veseljem zagrabili in si 

ustvarili boljše pogoje za življenje, ne z materialnimi dobri-

nami, temveč s usmerjeno pozornostjo k svojim sanjam, v ka-

terih ni bilo strahu. 

Slepo sem taval sem ter tja in se zaletel v vsak zid, ki je stal na 

poti. Prestrašil sem se lastne sence, ki mi je zmeraj prekrivala 

sonce in zato sem naletel na ovire, ki so me utrudile do one-

moglosti. Strah je postal moj način življenja in v kombinaciji s 

lastnim »pranjem« možganov, sem postal »ekspert« za 

ustvarjanje strahu. 

Trajalo je vse do tistega dne, ko sem jasno in glasno sam sebi, 

v psihiatrični bolnici, na oddelku za zdravljenje odvisnosti, v 

družbi svojega dečka s tatujem na srcu rekel; » Dovolj. Dovolj 

je bežanja in skrivanja. Sem kar sem in v sebi imam toliko 

moči, da se bom pobral še enkrat.«  
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Čeprav sem bil tisti dan že pri številki en tisoč padcev, sem 

nadaljeval » Nihče me ne bo več nadziral. Nihče!« 

Korak za korakom, sem premagoval strahove, ki so me ome-

jevali celo življenje. Napravil sem si seznam, ki vam ga s pono-

som predstavljam na naslednji strani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strah vas ima za talca,  

Resnica vas osvobodi !                                 

Samo (od)ločite se ! 
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Imel sem strah pred : 

 Smrtjo 

 Partnerko 

 Ljubeznijo 

 Objemanjem 

 Poljubi 

 Otroci 

 Mnenjem drugih o meni 

 Lastnim nadzorom 

 Nadzorom drugih ljudi 

 Izgubo službe 

 Denarjem 

 Poškodbami 

 Kačami 

 Psi 

 Debelostjo 

 Zobozdravnikom 

 Zdravnikom 

 Jemanjem krvi 

 Trgovskimi centri 

 Potresom 

 Poplavami 

 Vojno 

 Porazom 

 Mamo 

 Očimom 
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.. in na koncu seznama, se znajde največji med največjimi, ki 

me je mučil vsa ta leta in mi jemal sanje, priložnosti, ljubezen 

in razum… strah pred RESNICO ! Upam si trditi, da je prav ta 

slednji strah, tista izvirna točka vseh ostalih, saj sem ravno za-

radi njega trpel skoraj petintrideset let in ga negoval kot mati 

neguje svojega dojenčka. 

Resnica je tista, ki me je strašila in vsi ostali strahovi, so bili 

umetno vzgojeni le zato, da bi odvračali pozornost ostalih 

ljudi stran od mojega dejanskega problema. Nisem in nisem 

ga hotel premagati. Tlačil sem ga vase kot sendvič s suho sa-

lamo, ki mi že ob pogledu nanj pocedi sline in kar kliče, da ga 

zaužijem in se predam užitku, ki se ob tem ponuja.  

Strah, ta namišljeni stvor, orodje za zaščito pred resnico. Pri-

jatelj, ki te definitivno odpelje stran od poskusov, da bi nekaj 

spremenili in pa odličen izgovor za predajanje alkoholu ter 

ostalim oblikam odvisnosti. Vse mu je bilo podrejeno, ker sem 

tako dopuščal. V mojem odnosu s strahom, je bilo tako kot v 

sadomazohističnem odnosu, kjer uživata oba, tako tisti ki 

ustvarja bolečino in tisti drugi, ki jo prejema. Kaj je v teh od-

nosih zanimivega, mi še danes ni jasno, vem pa zagotovo, da 

lahko svojo izkušnjo s strahovi, opišem v tem principu, le da 

gre v mojem primeru za čustvene bolečine, ki sem jih preje-

mal od njega, zadovoljna pa sva bila oba. 

Strahu ni mogoče premagati s strahom. Ne moremo ga pre-

strašiti, kot to on počne nam, saj je bil ustvarjen s tem name-

nom in ne moremo prevzeti njegove vloge. Ljudje nismo bili 

ustvarjeni za strahove, temveč za ljubezen in resnico. Resnica 

je pravo orodje za premagovanje strahu. Samo resnica in nič 

drugega. Ljubezen, pa je resnica številka ena. 
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PREPRIČANJA 

Takšna in drugačna. Pozitivna ali negativna? Prava ali na-

pačna? Omejujoča ali navdihujoča? Kdo bi vedel kakšna so, če 

ne ve tisti, ki jih v sebi goji. Odgovornost do svojih prepričanj 

le redki jemljejo resno, saj z njimi okužijo vso svoje okolje in si 

ga želijo podrediti. Prav ali narobe? Nenehna dilema tistih, ki 

se ukvarjamo z motivacijo ljudi in jim pomagamo odpraviti 

omejujoča prepričanja ali pa jim predati svoja, ki naj bi bila 

navdihujoča. Pa je temu res tako? 

Prepričanja so, saj izvirajo iz naših misli, izkušenj, kritik ali ka-

terega drugega izvora. Drži, da moramo biti prepričani, če 

hočemo nekaj storiti, toda kako pa naj bomo prepričani, če se 

ne pustimo prepričati? Težko. Vse samo zato, ker se preveč-

krat upiramo življenju in ga ne spuščamo skozi nas. Ne zau-

pamo sebi, zato ne moremo zaupati drugemu. Predpogoj za 

ustvarjanje lastnih prepričanj je samozaupanje in vera v rezul-

tat, kot si ga želimo.  

Prepričanje, da zmoremo vse, kar si zadamo kot resni cilj, je 

potrebno gojiti prav vsak dan. Večkrat na dan. Dotok pozitiv-

nih informacij in afirmacij, nam zagotavlja pot do ciljev, ki 

smo si jih zadali. Spremembe, ki si jih želimo vnesti v svoje ži-

vljenje, se začnejo v naših mislih in tako nastanejo nova pre-

pričanja, ki jih uporabljamo kot zelo močno orodje.                                                           

Sčasoma stara prepričanja začnejo izgubljati na svoji moči in 

jih naš um, ne uporablja več kot glavno vodilo življenja, tem-

več dopušča novim, da jih uporabimo in s tem izboljšamo 

svoje notranje počutje, ki navzven izraža lepšo kožo, vesel iz-

raz na obrazu, izgubo kilogramov, pozitiven pogled na okolje 

in ogromno energije za pot, ki je pred nami. 
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Vse je povezano s preteklostjo, v kateri smo ujeti. Na žalost 

ogromno ljudi obstane v nekaterih trenutkih preteklosti in si 

ne znajo dvigniti zavedanje na raven sedanjosti, da bi lahko ži-

veli mirno in lepo življenje, dan za dnem, brez nepotrebnih 

planiranj in omejitev, ki jih povzročijo prav prepričanja. Neza-

upanje vase je največja ovira ljudi, ki se ne zavedajo enakosti 

sveta in si na svojem zemljevidu rišejo predsodke o uspešnih 

ljudeh, ki imajo jasno določena moralna načela in cilje, ki jih 

želijo doseči. Ni pomembno, kakšni so njihovi cilji, pomembno 

je, kakšni so naši cilji, naše želje, saj le na te lahko vplivamo v 

celoti in jih tudi dosežemo. Ko se prepričamo, da poznamo 

svoje želje, se nam uresničijo vse, prav vse, a ne zmeraj točno 

v takšni sliki, ki jo imamo v glavi. To pomeni, da je potrebno 

imeti dovolj širok pogled na dogajanje okoli nas in prepoznati 

znotraj vsega tisti del želje, ki nam je namenjen.                                                                  

Iz teorije v prakso : 

Imel sem prepričanje, da mi nič ne uspe narediti tako, da 

bodo ljudje okoli mene zadovoljni. Prav tako sem bil prepri-

čan, da nikoli ne bom izstopil iz lastne sence preteklosti in 

sem se zaradi tega nenehno utapljal v odvisnostih od alko-

hola, iger na srečo, pomirjevalnih tablet, partnerke, hrane, 

dela in še veliko stvari, ki sem jih uporabljal kot obliž na rano 

iz preteklosti. Prepričanje, da za mojo preteklost ne sme izve-

deti nihče, pa je bilo moje največje omejujoče prepričanje, v 

katerem sem živel približno petintrideset let in trpel. Trpljenje 

se je izražalo na čustveni ravni, na telesu in na okolju. Virus, ki 

sem si ga ustvaril v svoji glavi, sem prenašal na vse okoli sebe 

in jih odrival stran. Padal sem v globino notranjosti in dopu-

ščal strahovom, da z mano počno vse, kar si želijo.  



 

 

30 

                 Odločite se in zaživite svoje življenje 

                 Čarobna moč pisanja. 

Ravno to slednje omejujoče prepričanje, da resnica preteklo-

sti ne sme nikoli na plan, pa je v meni povzročala trpljenje se-

danjosti in prihodnosti. Torej, bil sem ujetnik svojih lastnih 

misli, ki so ustvarjale pogoje za prepričanje, da nikoli v življe-

nju ne bom uspešen moški. Moški, ki bi vstal in se pokončno 

odpravil po svoji poti. Odlična hrana za moj um, ki me je ne-

nehno spravljala v nevarnosti, sem mu bil jaz sam, saj sem bil 

njegov suženj. Bil sem pripravljen narediti vsako neumnost, ki 

jo je pripravil um.                                                                                

Razum ni imel vidnejše vloge pri ustvarjanju korakov, saj ga 

sploh nisem prepoznal kot del sebe, da bi me lahko kdaj ob-

varoval nepotrebnih posledic uma, ki je z mano upravljal to-

liko let. Nenehno sem potreboval sugestije iz okolja, da sem 

lahko prišel od točke A do točke B. Če pa so me slučajno pre-

pustili toku poti, sem nemudoma zašel, saj sem bil odvisen od 

prepričanj drugih ljudi.  

Počutil sem kot avtomobilček na daljinsko upravljanje, kate-

rega lahko upravlja vsak in ni bilo pomembno, koliko dejansko 

obvlada krmiljenje. Zaletaval sem se v zid, ker sem bil voden 

po prepričanju drugih ljudi, namesto da bi potoval po načelu 

svojih, ki bi jih seveda moral najprej šele jasno postaviti na 

pozicijo, katera bi me vodila naprej. 

Vse našteto je v moj razvoj integrirala spolna zloraba, ki sem 

jo doživel kot majhen deček. Takrat še popolnoma zdrav in s 

sanjami, da bom nekoč velik ter močan, me je prevzel obču-

tek, da moram celo življenje delovati v korist drugih.  

Prepričan, da bom le na ta način lahko imel partnerko, dru-

žino, prijatelje…, sem vstopil v svet odrasle dobe, ki pa me je 
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zelo hitro spravila na kolena in sem potreboval izhode za po-

bege stran od preteklosti. Ustvaril sem svoje prepričanje, da 

je z odvisnostjo od alkohola, lažje nekomu reči; » Ne, tega pa 

ne bom storil, ker si ne želim!«                                                                                                 

Prenehal sem se sprenevedati, da je vse, kar počnem, dobro 

za ljudi okoli mene. Vsiljevanje svojih navad, iskanje isto 

mislečih in širjenje virusa omejujočih prepričanj, sem postavil 

na jasno mesto v svoji glavi in srcu ter prepoznal posledice, ki 

jih tako delovanje in razmišljanje prinaša. Stopil sem iz svoje 

sence, začutil toploto ljubezni in vonjal zrak, ki ga vdihujem. 

Nekateri, pravijo temu razsvetljenje, drugi zavedanje in tretji 

uporabljajo spet kakšen tretji izraz, jaz pa svojemu spoznanju 

preprosto pravim; da sem spoznal sebe. Pogled v ogledalo, v 

katerem sem videl obupanega človeka, ki je krmilo življenja 

prepustil drugim in se v samouničujočem načinu življenja pre-

dal. Izgubil sem bitko, nisem pa izgubil vojne.  

Beseda »dovolj«, mi je spremenila življenje. Tistega dne, ko 

sem bil na oddelku psihiatrične bolnice, star enainštirideset 

let in sem si iz čela odlepil etiketo z napisom » kriv sem « ter 

pustil ranjenemu dečku s tatujem na srcu, da odraste, tistega 

dne, sem spoznal resnico. 

Neumnost ;  

ponavljati iste stvari znova in znova ter 
pričakovati drugačne rezultate.                                 

Samo (od)ločite se ! 
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NAVADE 

» Stara navada, je železna srajca « … Skrajno neudobna, težko 

jo nosimo in še težje jo slečemo. Smrdi po znoju a je ne mo-

remo oprati.  

Te presnete navade. Zavedamo se jih, pa nič ne ukrenemo v 

smeri sprememb. Krojijo nam življenje, a nam ga hkrati tudi 

lajšajo. Samo če pomislimo, koliko podzavestnih navad 

imamo, o katerih niti ne razmišljamo drugače, kot da morajo 

biti, lahko prav tako pomislimo, koliko je takšnih, ki nas oro-

pajo za našo največjo dragocenost, ČAS. Dobro je imeti na-

vade, saj določena opravila lažje naredimo, kot če bi se jih 

morali vsak dan znova naučiti. Toda navade lahko imajo tudi 

zelo negativen učinek na naše telo in duha. Navade lahko po-

stanejo naša odvisnost, naša hrana za duha ali pa zelo škodljiv 

način življenja. Delati nekaj iz navade, je skrajno neučinkovito 

za užitek, ki ga sicer zavestno življenje ponuja vsak dan. 

Najprej mi izoblikujemo navade, nato pa navade oblikujejo 

naše življenje. Nerodna situacija, ko se znajdemo v hrčkovem 

kolesu, ki ga vrtimo zgolj iz navade, pa čeprav se zavedamo, 

da na cilj nikoli ne bomo prišli. Nekateri se trudijo čim hitreje 

razviti navado, da ne bi potrebovali več uporabljati vseh čutil 

ali možganov, saj tako lažje preživijo čas, ki ga imajo na voljo. 

Lažje, ne bolj kvalitetno ali polno, samo lažje.                           

Tisti drugi, bolj zavestni ljudje, pa se navadam izogibajo in se 

trudijo vsak dan živeti po načelu, kot da je vse čudež. To je 

odločitev vsakega posameznika, ki lahko razmišlja s svojo 

glavo in si želi svoje življenje bogatiti z novimi izkušnjami in se 

ne prepusti energiji, ki jo prinaša navada. 
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Pomembno dejstvo je tudi, da navada pelje naravnost v odvi-

snost. Odvisnost pa je potencirana navada, ki naše življenje že 

pošteno pogojuje in ga nadzira navznoter in navzven. Pred-

vsem pa odvisnost nadene okove na vse človekove lastnosti 

in iz njega ustvari nemočno bitje, ki je podrejeno svojim nava-

dam in odvisno od njih. Kakršnakoli odvisnost je težava, ki za-

hteva ogromno energije, časa, zavestnega življenja in pred-

vsem veliko ljubezni, če jo želimo odpraviti.   

Naše navade preučujejo največja podjetja za prodajo na 

svetu, ki nas z raznimi vprašalniki, karticami zvestobe, lojal-

nimi popusti zvabijo v past ter od nas »zahtevajo« osebne po-

datke. Potrošniki jim za vsako nalepko, vsak odstotek popusta 

povemo vse o nas in tako enostavno spoznajo naše navade. 

Hote ali nehote se ujamemo v zanko, ker ob pričakovanju 

ugodnega nakupa ali trajnega obveščanja o akcijah, pozabimo 

na našo zasebnost. O naših navadah tako izvedo vse ali pa 

nam jih celo spreminjajo, ker nas na osnovi pridobljenih infor-

macij, »bombardirajo« z letaki o ugodnih nakupih in nas va-

bijo v svoje bogato založene trgovine, čeprav smo v svoji na-

vadi, kupovali drugje. 

Težava navade je tudi v tem, da povzroča življenje z vkloplje-

nim avtopilotom in zato podzavestno zaupamo krmiljenje 

svojega življenja sistemu, ki nikakor ne izhaja iz naših globin. 

Vse postane avtomatizirano, brez okusa, brez vonja, vse črno 

- belo  in dolgočasno. Na svoji poti, ne slišimo petja ptic, ne 

vonjamo narave, ne vidimo sočloveka, ki potrebuje pomoč, 

ne moremo se ustaviti in si odpočiti. Navade nam tega eno-

stavno ne dopuščajo. Avtopilot ima določeno smer, hitrost in 

čas destinacije, po kateri nas vodi. Pot pa po navadi, ni pot do 

našega cilja! 
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Iz teorije v prakso : 

Imel sem ogromno navad. Dobre in slabe, kot sem jih imeno-

val, ker sem jih tako ocenil. Menil sem, da so dobre tiste, s ka-

terimi si nisem povzročal škode, slabe pa vse ostale, ki so ško-

dile meni in moji družini. Pa ni bilo tako enostavno. 

Moje mnenje se je ob zavedanju, da moram nekaj spremeniti, 

če želim, da se nekaj spremeni, precej obrnilo na glavo in iz 

spomina sem si pred svoje oči, narisal kritike, ki sem jih bil de-

ležen zaradi svojih početij, a jih takrat še nisem upošteval. 

Zame so namreč bile vse kritike nesprejemljive, nerazumne in 

sploh absurdne, ker sem živel v prepričanju, da imam samo 

eno ali dve slabi navadi, vse ostale pa nadpovprečno dobre. 

Precej egoistično razmišljanje si boste mislili, toda stanje mo-

jega duha in razuma, je bilo tako nizko, da enostavno nisem 

prepoznal povezave med navadami, ki sem jih razvil za beg od 

resnice.                                                   Vse sem pomešal in zato 

živel v harmoniji z njimi, ker so me ščitile pred vdorom zuna-

njega sveta do mojega srca. 

Iz navade sem vedno po obedih pospravil iz mize, zložil po-

sodo v pomivalni stroj in kuhinjo spremenil v laboratorijsko 

čist prostor. Omenjeno sem počel vedno, vsak dan, ob vsaki 

priložnosti in ni bilo pomembno, ali smo imeli obisk ali pa 

smo pri večerji bili sami kot družina. Beg je bil to. Beg pred 

umirjenim življenjem in beg pred pogovorom. Nisem si želel, 

da bi pogovor nanesel na planiranje prihodnosti ali sproščeno 

kramljanje po kosilu. Iz te navade, ki sem jo ocenjeval kot eno 

svojih najboljših, sem razvil obsedenost s pospravljanjem, saj 

sem kot otrok, bil deležen takega vzora od obeh staršev. 
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Iz navade sem ob čutenju notranje sile pomanjkanja dela 

sebe, pil pivo. Močna navada, ki se je nisem mogel rešiti. Odli-

čen izhod v krizi, pobeg pred pomembnimi odločitvami, pred 

sprejemanjem odgovornosti, še boljši izgovor za nedoseganje 

ciljev in še veliko vzrokov bi vam lahko naštel, toda bistveno 

je nekaj popolnoma drugega. Ta navada, ki se je razvila v od-

visnost, je postala tudi fizična navada. Moje telo, se je ob zau-

žitju dovolj velike količine popitega alkohola, počutilo odlično 

in v tistem stanju, sem zmogel dosegati cilje brez težav.                                                                                                    

Nekega dne, ko sem popival že celo dopoldne, sem se okoli 

dveh popoldan odločil, da grem tečt. Oblečen v kavbojke, slu-

žbeno jakno in »All starke«. Tekel sem od svoje zadnje pivske 

postojanke in vse do doma. Pretekel sem osemnajst kilome-

trov in to v popolnoma pijanem stanju. Seveda sem se do 

doma že streznil, toda telo je zdržalo, kar je bil dovolj velik 

znak za moje novo razmišljanje; » lahko bi postal tekač. Prete-

kel bom maraton.« 

Torej moje razmišljanje, moja glava, je bila tista, ki je zdržala, 

telo ji je le sledilo. Pomembno zavedanje zame, ko sem spoz-

nal, da smo ljudje duše s telesom in ne obratno. Zelo po-

membno zavedanje, ki pa je spremenilo tok mojega življenja, 

saj sem začel svoje cilje najprej dosegati v mislih in jih nato 

udejanjil še s telesom.  

 

Stare navade, sem tako začel prekrivati z novimi. Najenostav-

nejši način, da se starih, slabih, omejujočih navad otresemo 

je, da zavestno živimo življenje v trenutku tukaj in zdaj ! Z za-

vestnim upravljanjem mojega življenja sem podzavest »prisi-

lil« v sodelovanje in tako je prevzemala nove naloge, ki sem ji 
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jih zaupal v programiranje. Sčasoma so postale nove navade 

del podzavesti, o katerih sploh nisem potreboval več razmiš-

ljati in so se vpisale v moj sistem kot program, ki se redno in 

avtomatsko izvaja.                                                                                                  

Seveda, pa se z novimi navadami lahko zgodba ponovi in po-

stanejo navade odvisnost, na kar pa sem postal z novim nači-

nom razmišljanja pozoren in zavestno spremljam svojo pod-

zavest, da me ne bi ponovno ugrabila. Zelo enostavno, ker 

sem na prvo mesto svojega razmišljanja o navadah, postavil 

preprosto pravilo življenja : 

» Edina stalnica v življenju so spremembe.« 
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Na Eifflovem stolpu, se pač ne da živeti, 

mar ne?                                 

Samo (od)ločite se ! 
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POGLED ALI RAZGLED  

Zamislite si, da stojite na Eifflovem stolpu sredi Pariza in opa-

zujete dogajanje tam spodaj. Lep razgled za nekoga, ki se ne 

boji višine in popoln pregled na vsemi. Čudovita priložnost za 

opazovanje iz varne razdalje in predvidevanje določenih situ-

acij, nesreč, nevarnosti, ki se med ljudmi tam spodaj lahko 

zgodijo, saj se iz takšne razdalje in zaradi zelo širokega po-

gleda, lažje predvidevajo nepredvidljive stvari. Vendar je do-

bro ohraniti zavestno razmišljanje, da bo potrebno opraviti 

tudi pot navzdol in se vključiti v življenje tam spodaj. Na Eif-

flovem stolpu, se pač ne da živeti, mar ne? 

Zakaj vam to razlagam? Zato ker …  

Ne! Ne bom tako začel z razlago, ker sovražim vprašanja, ki se 

začnejo z besedo ZAKAJ in jih zavestno ne uporabljam. Kot žr-

tev spolne zlorabe, sem svojo zgodbo zelo natančno opisal v 

knjigi z naslovom deček s tatujem na srcu in se soočil s posle-

dicami zakaj vprašanj ki so v meni zavirali okrevanje po 

travmi, ki sem jo nosil v sebi toliko let. Zavirali so pot do svo-

bode in do sprememb, ki sem jih želel narediti. 

Skratka, razgled s stolpa, lahko prenesemo v svoje življenje in 

nam zaradi tega ni potrebno v Pariz. Na dogajanje v nas in 

okoli nas, lahko pogledamo iz različnih zornih kotov in eden 

izmed njih, je tudi razgledni stolp. Lahko se naučimo spremi-

njati naše poglede in s tem lažje predvidimo posledice naših 

odločitev ali dejanj.                                                                            

Ni nam potrebno biti ves čas samo na preži, ker smo v tem 

položaju precej podrejeni sistemu, ki nam narekuje tempo. 

Lahko smo tudi opazovalec in na ta način opazujemo dogaja-

nje, kjer lahko vidimo sebe v celoti, kako se pomikamo po 

svoji poti in kam nas pot pelje. 
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V tem stanju duha, je zelo pomembno, da ne kritiziramo osta-

lih ljudi okoli sebe, jim ne določamo poti in jim dopuščamo 

delati napake. Odgovorni smo zase in za svoja dejanja, osta-

lim pa lahko pomagamo le, če za pomoč prosijo ali nas vpra-

šajo za smer. Zapomnite si, da lahko ljudem, ki ne prosijo za 

pomoč, pokažemo pot, ki sploh ni njihova in pridejo na cilj, 

katerega niso želeli osvojiti in s tem ranimo njihovo dušo, ki 

se zelo dolgo ne bo zacelila, morda nikoli. 

Iz teorije v prakso : 

Sam sem imel ogromno težav z razgledom in pogledom, saj 

sem večino svojega življenja, preživel v temnih hodnikih svo-

jih čustev in sem redko upal stopiti na sonce. Videl nisem dru-

gega kot ogromno vrat, ki sem jih odpiral na slepo in skozi 

vsaka, sem stopal brez domišljije. Nisem si ustvaril pogojev za 

poglede v prihodnost in nisem znal splezati na stolp, da bi 

predvidel kakšen svoj korak in posledico, ki me je nato sprem-

ljala še lep čas. Oblikoval sem si svoje poglede nase in se zme-

raj videl kot otroka, ki je v otroštvu trpel in bil spolno zlorab-

ljen. Deček v meni, je živel prestrašeno življenje in skrbno ču-

val skrivnost, za katero je menil, da je ne sme nihče izvedeti.                                                                                                        

Vsak poskus, da splezam na kakšno dobro razgledno točko, se 

je izjalovil, ker si tega dejansko nisem želel. Trpljenje je bilo 

moja hrana za dušo in moj odličen izgovor za predajo. Vsaka 

vrata v hodniku travme, ki sem jih odpiral, sem skrbno zakle-

nil za sabo in se v naslednji sobi, ponovno pripravljal na temo. 

Živel sem življenje krta, ki ga svetloba ubije in zato sem raje 

bil v temi, kjer se moj tatu ni svetil. Deček s tatujem na srcu in 

to v odraslem telesu, je pogled na prihodnost zavračal, saj 

njegove brazgotine, niso bile primerne za sončni svet, kjer bi 

ga vsi obsojali in se mu posmehovali. 
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» Dovolj je obsojanja, dovolj je skrivanja in dovolj je bežanja.« 

Prav to zgoraj napisano, pa se je tistega dne, ko sem si iz čela 

odlepil nalepko z napisom KRIV SEM, spremenilo. Našel sem 

pogum za pot na prostost. Poiskal sem si dober razgledni 

stolp, se nadihal svežega zraka ter si prvič v življenju ogledal 

smeri, po katerih lahko hodim. Pogovor z mojim dečkom s ta-

tujem na srcu, me je razsvetlil in ugotovil sem, da sem bil jaz 

tisti, ki sem ga skrival ujetega v travmi in zato sem ga z navdu-

šenjem opazoval, ko sva skupaj opazovala dogajanje s točke, 

kjer še nikoli nisva bila. Popoln trenutek, ko začutiš svobodo 

izbire in sploh možnost, da sprejmeš odločitev, po kateri poti 

boš hodil naprej. 

Začel sem hoditi po poti, ki sem si jo narisal kot svojo. Vedel 

sem, da ne bo lahka, a vedel sem tudi, da jo bom zmogel, saj 

je deček s tatujem na srcu odrastel s tistim dnem in moč se je 

v meni razbohotila kot neomejena energija vsega vesolja.                                                                    

Vsake toliko sem se ustavil, si poiskal svoj razgledni stolp, se 

nadihal svežega zraka, se malo opazoval med množico ljudi in 

bil zelo zadovoljen, ker sem videl svojo srečo na obrazu. Po-

gled na razgled, ki sem se ga naučil v življenju, je izjemno po-

membna lastnost za svobodno gibanje in kreativno ustvarja-

nje vsega česar se lotim in tako si želim nadaljevati še veliko 

let. 

Poiščite svoj razgledni stolp, opazujte se med množico ljudi, 

predvidevajte svoje korake in posledice, pa vam bo življenje 

postalo zanimivejše, bolj polno in predvsem manj stresno. 
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Brezplačni NASVETI za pisanje; 

Imejte roke v gibanju 

Osredotočite se na ideje 

Naj bodo vaše ideje tekoče 

Bodite pogumni. 

Samo (od)ločite se ! 
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ČAROBNA MOČ PISANJA 

Vsak izmed nas ima svojo zgodbo. Vsi imamo svoje življenje in 

prav vsako je originalno, unikatno, nenadomestljivo. Zaveda-

nje o preteklosti, kot nepogrešljiv del zgodbe, brez katerega 

dejansko sploh ne bi obstajali, je izhod iz vsake stiske posa-

meznika, ki nase gleda kot na najpomembnejši element svo-

jega življenja. 

Naša prtljaga je naša last in z njo lahko počnemo, kar nam je 

volja. Preveč prtljage, ki jo nosimo na dolgi poti življenja, nam 

precej otežuje pot in smiselno je narediti inventuro nahrbt-

nika in odstraniti vse nepotrebne ter težke stvari zato, da bo 

pot lažja. Ni nam potrebno nositi vsega bremena preteklosti, 

saj se nam zaradi teže izmika sedanjost, prihodnost pa vidimo 

kot zelo težko pot. 

Resnica je prva velika teža, ki jo nosimo s seboj. Ne smemo se 

ozirati na naše svetovalce, ki živijo okoli nas in nam brez-

plačno svetujejo, pa čeprav njihovih nasvetov sploh ne že-

limo. Ob poslušanju nasvetov specialistov za prikrivanje re-

snice, se izgubi vsa moč in čar, ki jih resnica nosi sama v sebi. 

Resnico si povejte naravnost v obraz, medtem ko stojite pred 

ogledalom in se opazujte. Bodite pozorni na vsak svoj gib te-

lesa, bodite pozorni na svoje misli, ko boste slišali resnico od 

človeka kot ste vi, saj ste vi tudi edini, ki jo poznate. Ne zamu-

dite njenega učinka. Resnica ima neverjetno moč osvobajanja 

in okrepila bo vašo samozavest. Resnico govorite počasi, 

iskreno in brez prikrivanja o njenih globokih koreninah, kamor 

po navadi sežejo. Ne olepšujte je zaradi okolja in mnenja sve-

tovalcev, saj boste s tem izgubili njeno bistvo in bistvo svo-

bode je svoboda sama. 
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Resnica je najpomembnejši sestavni del svobode, saj drugače 

živite v laži. Laž zahteva nenehno oprezanje za informacijami, 

ki ste jih poslali v vesolje, saj se lahko zgodi, da laž pride do 

ljudi, ki poznajo vašo resnico in vas na ta način ugrabijo v 

večno podrejeni položaj. Podrejeni položaj pomeni, da se ni-

ste več sposobni samostojno odločati, kaj boste s svojim živ-

ljenjem počeli. Tega si nihče ne želi, mar ne? 

Svoboda, je drugi izraz za resnico. Svoboden človek vedno go-

vori resnico in je v nadrejenem položaju. Takšen položaj omo-

goča svobodno odločanje o vsem, kar si v življenju želimo, 

zato si skozi svobodo v mislih, lahko ustvarimo vso bogastvo, 

ki nam ga zagotavlja vesolje in to v neomejenih količinah. Re-

sničen človek, je svoboden človek.  

» Papir prenese vse.« 

Poznate zgornji rek? Ste ga že kdaj slišali ali izrekli? Povem 

vam, da drži kot pribito. Papir prenese vse in zato, nanj zapi-

šite vse svoje občutke, spomine, cilje, izzive in oblikujte svojo 

zgodbo. S pisanjem o svojih stiskah, boste veliko lažje presto-

pili mejo med skrivnostjo in izhodom,  ki je nujna za sprošča-

nje negativnih občutkov, ki se vam akumulirajo v telesu, vam 

povzročajo nemir in vas ovirajo na poti do svobode. S pisa-

njem, si boste dimenzijo bolečine, ki jo nosite v srcu, lažje 

predstavljali in jo začeli obvladovati.                         

Poiskali boste besede, da jo imenujete in velikokrat vas bo za-

pisano, ki je prišlo na list papirja, spravilo v razmišljanje, v po-

gon do poti na svobodo. S pisanjem, boste v nadrejenem po-

ložaju in kot sem že omenil, je nadrejeni položaj, položaj svo-

bodnega odločanja o svoji usodi. 

Ko boste pisali, ne boste več dovolili bolečini, da vam dela 

senco na vaše življenje. S pisanjem si boste odprli vrata, ki vas 
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bodo popeljala naprej. Naprej v življenje, kjer vas čaka sreča. 

Sreča pa je stvar odločitve in ne stanje naključja, saj naključja 

ne obstajajo.  

Velikokrat, pripišemo dogodke slučaju ali naključju, ker smo 

morda že pozabili, da smo nekje v preteklosti gojili in negovali 

svoje misli v smeri želenega ali neželenega in zato nam je ži-

vljenje to dostavilo. Ko prejmemo pošiljko pa menimo, da je 

to naključje, a resnica je daleč od tega. Resnica je v naših 

mislih, na katero smo pozabili. Življenje tega ne pozabi. Pisa-

nje tega ne uniči in večkrat, lahko preberemo svoje zapiske, 

dnevnike, knjige, prispevke in takoj bomo imeli vpogled v  

naše razmišljanje, ki smo ga uporabljali v določenem času 

svojega življenja. 

Prihodnost je v današnjem dnevu, v današnjih mislih in takoj 

zdaj se lahko vprašate, kakšne so te misli in kakšna je vaša pri-

hodnost. Uporabite svojo domišljijo, bodite iskreni. 

Neumno je pričakovati drugačne rezultate ob vedno istih 

mislih. Nemogoče! Če nič ne spremenite, se nič ne spremeni 

in s pisanjem se v vas samih spremeni veliko. Bolečina bo za-

čela izgubljati na svoji veličini in vas ne bo več strašila. Opazili 

boste, da se vam krepi moč pozitivnih misli, ko boste pisali o 

vsem, kar vam tisti trenutek roji po glavi. Obvladovali boste 

notranje sile, ki so vas do sedaj vodile in se vedno bolj zave-

dali, da boste temu naredili konec. Pridobivali boste na moči 

obvladovanja strahu in vedno bolj vam bo postajalo jasno, da 

je strah plod vaše domišljije in da ga v fizični obliki, sploh ne 

morete začutiti. Ne morete ga videti, vonjati, otipati, okusiti 

ali slišati, lahko pa ga s svojimi notranjimi občutki, čutite kot 

resničnega. Stvar domišljije! Stvar odločitve! Stvar razmišlja-

nja! Pozitivne misli, povzročajo pozitivne vibracije in s tem, si 

lahko pomagate do kvalitetnejšega življenja.                                                                                                                          
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» Svoj strah sem negoval in ga poveličeval do neskončnosti. 

Vse, prav vse, se je spremenilo, ko sem začel pisati knjigo. Opi-

soval sem ga in do konca knjige, je postal nepomemben detajl 

mojega življenja. « 

Iz teorije v prakso : 

Pišite dnevnik, pisma, blog ali knjigo. Samo pišite in s tem ob-

vladujte svojo stisko, ki bo postajala vse manjša in manjša in 

manjša…, vi pa vse bolj svobodni, svobodni, svobodni…   

 

Samo PIŠITE … 

Samo PIŠITE … 

Samo PIŠITE … 

Samo PIŠITE … 

Samo pišite … 
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skozi knjigo 

Knjiga, ki vam lahko služi za preboj iz ene miselnosti v drugo. Lahko 

je vaše orodje za doseganje miselne vzpodbude, da boste v življenju 

nekaj spremenili. Lahko tudi kot motivacija, da zmorete bistveno 

več, kot mislite da zmorete v tem trenutku. Karkoli, samo da vam 

pomaga skozi šivankino uho in boste začeli pisati o svojih občutkih. 

Če sem zmogel jaz, zmorete tudi vi. Verjemite in videli boste. Verje-

mite in uživajte v transformaciji, ki si jo boste s svojo knjigo zagoto-

vili in postali oseba, ki točno ve, kaj si v življenju želi in v katero smer 

potovati. S knjigo, boste odšli po zalet v svojo globino, spoznali 

svojo resnico in se veliko lažji, polni energije, srečni ter zadovoljni, 

napotili naprej v življenje.  

Ni enostavno, ni pa nemogoče. Zmogel sem čez travmo, ki mi jo je 

pustila spolna zloraba in se boril z občutki. Tistimi občutki, ki jih ni-

sem prepoznal in tistimi, ki so bili zelo živi ter so me spremljali in 

ovirali na moji poti.  

Naučil sem se premagovati ovire in se ne predati. Lahko vam poma-

gam in vas naučim, kako sprožiti zavedanje, da je v življenju mo-

goče premagati vse miselne vzorce in jih ne nadomestiti z nava-

dami. Ko osvojite to orodje, ki je sicer že v vas, boste svobodni kot si 

želite. Nič več in nič manj, kot si to želite vi. 

Obiščite spletno stran www.vsemusikos.com  in vam lahko poma-

gam do vaše transformacije. 

Simon, avtor knjige   

 

     transformacija 

http://www.vsemusikos.com/

