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Jaz sem tako duhoven
Danes sem šel odlaufat svoj jutranji tek na Katarini 
nad Ljubljano. V najlepšem okolju tukaj naokoli, mir, 
lepote, razgled, tišina, navdihujoča energija gričev, 
skal… 

Potem se mimo mene pripelje mulc na motokros 
motorju in mi takoj uniči idilo. Kakšen idiot, 
brezčutno onesnažuje okolje, pa ne toliko z izpuhi, še 
bolj prizadene hrup. Potem ga vidim, da se je ustavil 
pod cerkvico, stopil z motorja kot kavboj, vzel mobi, 
da naredi nekaj fotk in se pohvali na FB. Ima me, da 
bi mu povedal, kaj si mislim. Čutim plemenito 
dolžnost, da poskrbim za naravo, da zaščitim idilo 
pred idioti. Saj to je vendar moja odgovornost, ane, 
saj sem bolj duhoven kot on, ne morem si kar 
zatisniti oči in nič narediti. To bi pomenilo, da 
podpiram idiote, lenuhe, ki se jim ne da hoditi, 
onesnaževalce, potrošništvo… Počasi se mu 
približujem, no, trimčkam normalno, samo tukaj pri 
nas v hribih so razdalje večje, zato traja kar dolgo, da pridem bližje…


Toda ko se mu približujem, se v meni nekaj spremeni, nekaj prebudi… 


Začutim, da je tudi on bitje, da je človek, da ima srce, da tudi občuduje lepote, no 
vsaj zdi se. Verjetno znam jaz bolje videti lepote, ker on se je samo ustavil, pofotkal, 
objavil in šel. Jaz pa sem tako duhoven, da znam res videti in občudovati lepote več 
kot deset sekund, znam sedeti v gozdu in meditirati, biti z gozdom, se zliti z gozdom 
tako, da me še srne, zajci in lisice ne opazijo in se mi približajo… ali pa se mi 
približajo, ker sem tako razsvetljen, tako duhoven?


In spet se v meni nekaj prebudi… 


Nek glas mi reče “a ti misliš, da morajo vsi uživati v naravi točno na tak način kot ti. 
In če ne uživajo tako, potem nimajo prav, niso duhovni?” In dojamem, v kakšnem 
egotripu sem ta trenutek. Kako poseben hočem biti. Kako negotov vase sem in zato 
želim, da bi vsi počeli tako kot jaz, da bi mi to dalo potrditev, da delam prav.

Dojamem, kako ozek sem, ko mislim, da bi morali biti že vsi takoj razviti. Ok, 
mogoče znam jaz res bolje in dlje uživati v naravi, pa mogoče tudi v seksu, toda 
vsak razvija svoje stvari ob svojem času. Fant je bil še precej mlad, okoli 18 let je 
imel in mogoče je razvil nekatere veščine, ki jih jaz še nisem, mogoče igra kitaro. 


Biti srečen v življenju pomeni, da si lepo okrogel, da se lepo kotališ skozi življenje, 
toda ne okrogel fizično, ampak okrogel v smislu, da imaš razvitih čim več aspektov 
sebe. Če imaš razvito samo logično razmišljanje brez sočutja in prijaznosti, nisi lepo 
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okrogel, ampak ti nekaj zelo ven štrli, nekaj pa je precej nerazvito in se ne kotališ 
mehko, ampak telebneš, vsakič ko se skušaš premakniti. Če se želiš mehko kotaliti 
po življenju, moraš spoznati in razviti različne dele sebe, to pa neizogibno vodi do 
tega, da spoznavaš tudi svoje sence, svoje slabe strani, dele sebe, na katere nisi 
ponosen ali se jih celo sramuješ in jih skrivaš. In to ti pobere vso moč.


Namesto, da bi si vzeli čas, nežnost, sočutje, jasnost in odločnost ter odgovornost, 
da bi iskreno in pogumno pogledali vase in si dovolili, da se ozdravi, kar je ranjeno, 
raje vsakič, ko se nekaj od zunaj dotakne naše notranje rane, prevalimo jezo in 
odgovornost na tisto osebo ali situacijo zunaj. To pa vodi v razdvojenost, zamere, 
občutek žrtve, boj…. v imenu duhovnosti, v imenu boga… vedno za sranje 
prelagamo odgovornost na boga, soseda, partnerko, politike… pa smo v resnici 
sami odgovorni za vse, kar se nam zgodi, ne glede na to, kako težko si je to priznati. 


Cela družba je vzgojena tako, da ni prostora za biti to, kar si, v dobrem in slabem. 
Zato se ne ukvarjamo s sabo, svojo notranjostjo, s svojo rastjo, pač pa želimo že 
takoj ustrezati družbenim standardom tako, da potlačimo dele sebe, ki nam niso 
všeč. To je tako, kot če bi od otroka pričakovali, da zna že takoj voziti kolo, brez da 
bi si vzel čas za učenje, za padanje in pobiranje. Ne, ker mu je nerodno, da še ne 
zna, se dela, da mu sploh ni do bicikla in raje hodi peš. Podobno ravnamo tudi s 
seksom. 


Čeprav nismo krivi, da smo v taki družbi, da smo tako vzgojeni, še vedno lahko 
stvari spremenimo, če želimo. In namesto da si rečeš “uh, kako sem jaz duhoven” si 
lahko rečeš “uh, kako sem, enostavno sem… tak kot sem…. in želim raziskati, kdo 
in kaj sploh sem”.


Ampak prosim, ne me narobe razumeti. Ne rabiš biti popoln, ne rabiš biti super 
man, dovolj je, če si iskren in pogumen. To v praksi pomeni, da si iskreno dovoliš 
čutiti, kaj v tem trenutku čutiš in da si dovolj pogumen, da to tudi izraziš, ne glede na 
to, kaj ti um pravi, da bi moral čutiti in kako bi se moral vesti in kako bi moral 
izpasti… ostaneš iskren do sebe in avtentičen moški… več na delavnici Prebujeni 
moški, koda za 20 % popust je AL20  :)
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