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odnosi

do prej, preden začnem vpiti, in poslušam 
svoje telo, kaj mi govori, kaj v meni prebu-
di? Je morda to nemoč? Sem res tako nemo-
čen, da moram vpiti na drugega? Se prebu-
di strah? Tisti, ko bi se najraje zavlekel v 
kot, si pokril oči in se delal, da te ni? A raje 
kot da bi ta strah priznal, se delaš, da si ve-
čji, močnejši, samozavestnejši, kot pa v re-
snici si? In še naprej – je res drugi odgovo-
ren za moje dejanje? Sem odgovoren sam? 
Zakaj sem to naredil, kaj me je vodilo pri 
tem, kaj sem čutil ob tem? Zakaj ob nekom 
»zamrznem«, zakaj od nekoga zbežim, za-
kaj me privlači nekdo, za katerega vem, da 
me bo prizadel? Zakaj sledim vsemu kot ži-
val, ki zavoha plen, zakaj dovolim, da me 
vodijo priučeni vzorci?

Ste se zalotili, da pogledujete nazaj in se 
sprašujete podobne stvari? Najbrž ni lah-
ko, prebudijo se intenzivna čustva, strah, 
sram, tudi gnus, pa bi vse najraje potlačili, 
se zavili v svoj kokonček udobja, ki pa, ro-
ko na srce, v resnici ni ugodje, a kaj ko ne 
poznamo, prepoznamo drugega. Nikakor 
ne gre za to, da bi se valjali v samoobtože-
vanju za pretekla dejanja, ampak posku-
šamo razumeti, povezovati – svoja čustva, 
svoje telo, svoje védenje. In to je zavedanje. 

Vse prej našteto pa nikakor ni mogo-
če brez tega, da se osredotočimo nase. Si 

znamo vzeti čas zase? Sploh vemo, kaj to 
pomeni? Znamo biti sami s sabo in raz-
mišljati? O sebi, svojih dejanjih, svoji ra-
sti? Ali si »vzamemo čas zase« tako, da 
v bistvu bežimo od sebe? V knjige, raču-
nalnik, televizijo, razne zasvojenosti …? 
Potem čas, namenjen sebi, v resnici ni to, 
ampak je beg pred sabo, svojimi mislimi, 
dejanji. Potem to pomeni, da se znova in 
znova oklepamo tega, kar nam je znano, 
ponavljamo svoja dejanja, govorimo iste 
besede, počnemo iste stvari kot nekoč, v 
upanju, da se bodo naše pretekle rane za-
celile, v upanju, da se bo vse spremenilo 
kar samo od sebe … Pa se ne bo. Narava 
nam je dala svobodno voljo, da se odloči-
mo – tako ali drugače. Vedno. 

Kako se bomo odločili, je samo naša 
stvar, naša odgovornost. Se bomo sooči-
li sami s sabo ali bežali? Bomo zbrali po-
gum in rekli, dovolj imam vsega, kar se 
nabira v mojem življenju, želim živeti dru-
gače? Bomo lahko zdržali s strahom pred 
spremembami, pred soočenjem s sabo? 
Če si močno želite, a veste, da tega niste 
sposobni narediti sami, lahko mirno poi-
ščete tudi terapevtsko pomoč. Kot človek 
potrebuje zdravnika za zdravljenje fizične 
bolezni, je včasih dobro tudi ob zdravlje-
nju duše poiskati pomoč. 

Sama razumem delo na sebi kot to, da zač-
neš živeti z zavedanjem, torej da ne pustiš 
raznim (pra)vzorcem, da bi te vodili, ne pu-
stiš, da te znova in znova zavede domačnost 
življenja, v katerem si živel in dihal leta in 
leta, in da prevzameš odgovornost za vsako 
svojo besedo, dejanje, za vse, kar si naredil. 
Prvo pravilo, ki se ga mora zavedati vsak, ki 
se želi spremeniti, je: vedno spreminjaš sa-
mo sebe, nikoli ne moreš spremeniti druge-
ga. Drug ti bo lahko kvečjemu sledil v tvo-
ji rasti, s tabo bo rasel, le če bo želel; ker je 
to njegova odločitev, njegova odgovornost. 

Največkrat se ne zavedamo svojih dejanj, 
ker jih nimamo ozaveščenih. Velikokrat 
obtožujemo drugega, da je on kriv za na-
jin slab odnos. In le zakaj ga ne bi krivili? 
To je vendar toliko laže kot pogledati vase, 
v tiste globoke kotičke, kamor že dolgo ni 
posijalo sonce zavedanja. Takrat se je na-
mreč treba soočiti s sabo, z bolečino svojih 
dejanj, s katerimi si prizadel sebe in svojo 
okolico, se pogovoriti s sabo, se dogovoriti 
s sabo, da se tega ne grem več, da želim ži-
veti bolje, lepše, mirneje, srečnejše. 

Velikokrat, žal največkrat, se začnemo 
zavedati, da moramo nekaj spremeniti, še-
le ko smo na tleh. Na popolnem dnu, po-
polnoma sami se valjamo v krasnem smr-
dljivem blatu, in ko nam sega že do ust, ko 
se zaradi njega ne da več dihati, zajamemo 
sapo in naredimo prvi nežen vdih očiščujo-
čega zraka. In temu prvemu obotavljivemu 
vdihu sledijo drugi, že pogumnejši. 

Največkrat ne vidimo, se ne zavedamo, 
koliko škode povzročamo s svojimi beseda-
mi, dejanji ali opustitvijo dejanj predvsem 
samim sebi in posledično tudi drugim. Saj 
če sebi ne bi delal škode, bi jo delal drugim? 
Saj če samega sebe ne bi zaničeval, bi zani-
čeval druge? Saj če sebi ne bi dopovedoval, 
da si ničvreden, brezzvezen, da nimaš poj-
ma – bi to govoril ali brez besed izkazoval 
drugim? Torej, kaj je drugi korak, potem ko 
se odločiš, da boš poskrbel, da bo tvoje ži-
vljenje drugačno? Samoizpraševanje in za-
vedanje. Zakaj vpijem na drugega? Kaj se je 
zgodilo, kaj je tisti drugi naredil, da je v me-
ni zanetil tak bes? Se lahko ustavim sekun-
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Kaj sploh pomeni delo na sebi; nekdo me je spraševal ravno to. Brez zavajanja – ni 
lahko, zna biti peklensko težko, sploh če živimo v starih vzorcih, zamerah in nerazrešenih 
vsebinah, ki nam določajo sedanjost, a se tega po navadi sploh ne zavedamo.
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