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Avtorica: Jasna Matjašič, 
terapevtka naravnega  
zdravljenja Za Sončke  

V
eč kot petintrideset let, ne le 
kot otrok in odraščajoče dek-
le, sem se pogosto počutila 

popolnoma nerazumljeno, saj se že od 
nekdaj moj pogled na svet ter način 
življenja, razmišljanja in delovanja moč-
no razlikujejo od večine. Občutek ne-
razumljenosti je bil prisoten kljub 
neskončnemu sprejemanju in izredni 
podpori moje (primarne in kasneje se-
kundarne) družine, še posebej očeta. 
Tudi v družbi sem bila vedno dobro 
sprejeta, zaželena, vedno nekje blizu 
središča dogajanja in obdana s števil-
nimi ljudmi. Po koncu srednje šole sem 
začela tudi intenzivneje potovati. Ka-
morkoli sem šla, blizu ali daleč, povsod 
sem se počutila čisto domače, povsod 
bi se lahko ustalila. Pa se mi je še ved-
no, kljub vsemu pogosto zdelo, da 
sem pristala na napačnem planetu. Ko 
so npr. vsi šli levo, je nekaj v notranjosti 
mene kričalo, naj grem na desno. In 
sem šla. Pa čeprav velikokrat edina in 
sama. Vem, da je prav zaradi tega z 
mano (bilo in še vedno je) težko shajati. 
Ker sem bila neprestano v zunanji ak-
ciji, se je občutek osamljenosti bolj 
redko oglasil. Pogostejši so bili občutki 
beganja in izgubljenosti ter tendenca 
iskanja nečesa večjega, smiselnega, 
stanovitnega. Še posebej pa sem 

hrepenela po tistem pristnem notra-
njem stiku, ki se zgodi na dušni ravni. 

Pot k bogu
Danes vem, da je duša neumorno 
iskala svojo pot k Bogu. Pot, ki bi me 
celostno podpirala in se zlivala z me-
noj ter bila namenjena meni. Duhovno 
popotovanje je namreč redko mirno, 
nikoli pa ni dolgočasno, saj je prepre-
deno s številnimi spoznanji in uvidi, na 
podlagi katerih imamo priložnost de-
lovati. Ko smo pozorni in 
izostrimo svoje čute tudi 
za pogled navznoter, 
ko nam ta drža 
postane domača, 
potem lahko ob 
neprestanem 
opazovanju ugo-
tavljamo, da se 
vedno zgodi kaj 
novega, kaj dru-
gačnega, kaj razbur-
l j ivega, smešnega, 
četudi je navzven videti 
vse enako. Takšna situacija je 
za razum izredno zahtevna zaradi 
protislovnosti, a večkrat kot jo doživi-
mo, lažje jo tudi razum sprejme. Kar 

se v takšnem procesu zgodi, je, da se 
spremenijo naše zaznave in s tem 
zorni kot posameznika. 

Svet iz druge 
perspektive 

 
To je primerljivo s pogledom, ki ga je 
moč doživeti, ko si obujemo čevlje z 
višjo peto kot običajno. Sprva je pri-
soten čuden občutek, saj je (navzven) 
na videz vse enako, sami pa doživlja-

mo okolico drugače kot sicer, 
saj gledamo in zaznavamo 

svet iz druge perspek-
tive in zato tudi vidi-

mo drugače. Prav 
zaradi tega se tudi 
monotona, rutini-
rana, vsakdanja 
zunanja pot člo-
veku, ki je na du-
hovnem potovanju 

in je aktiven, izred-
no težko sprevrže v 

zdolgočasenost, otrde-
lost, utrujenost, izčrpanost 

zaradi enostranskega načina živ-
ljenja, ko lahko posameznik celo za-
pade v apatijo in nezainteresiranost 
do življenja, saj zmotno meni, da že 

Človek mora

svojo bitko
IZBORITI

SAM
Že od nekdaj živim na svoj način, čisto po svoje. Dolgo časa sem tudi mislila, da zmorem 
sama hoditi po svoji poti in da poleg zaželene podpore ožje družine ne potrebujem druge 

opore. Danes vem, da je takšno mišljenje zmotno. Lahko rečem, da sta življenje in 
duhovna pot mnogo lahkotnejša, ko najdeš svojo duhovno družino in si dovoliš postati 
del nje. Takrat se vzajemna podpora, tako materialna kot energijska, začne. Drug veter 

zapiha in s seboj prinese drugačno življenje ... 

Ne glej svoje 
šibkosti, čeprav 
jih prepoznaš in 

vidiš. Ja, so del tebe. 
Raje se oprimi svojih 

vrlin!
Paramahamsa Sri Swami 

Vishwananda
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vse ve, vse pozna. Z lahkoto trdim, da 
aktivno delovanje na duhovni poti pri-
naša s seboj poleg notranjega miru, 
radosti in zadovoljstva tudi notranjo ži-
vahnost in duhovno svežino v vsako-
dnevnih opravkih. Življenje skozi zorni 
kot našega notranjega sveta je zelo 
razgibano: enkrat imamo kriminalko, 
drugič komedijo pa dramo in situacij-
sko komiko. Kot bi spremljali internet 
ali gledali televizijo in menjavali progra-
me, le da je pristno, realno in naše. In 
nima stranskih učinkov, kot jo ima pre-
velika uporaba sodobne tehnike s kre-
iranjem odsotnosti zaradi odtegovanja 
pozornosti od nas samih in notranjega 
polnjenja z občutki zaradi namišljenih 
scenarijev. 

Pogum
Res pa je, da je potrebno veliko pogu-
ma, da zmoremo iskreno pogledati 
vase, in to brez obtoževanja, se morda 
včasih sebi nasmehniti ter narediti pot-
rebne korake k spremembi, k boljši 
različici sebe. Življenje nam potrpežljivo 
in vedno znova kaže smer in potrebne 
korake za premikanje na duhovni poti. 
In ko smo v notranji drži »kako je lahko 
še boljše«, smo življenju pripravljeni 
slediti bolj voljni in z manj 
upora. Ob tako intenziv-
nem notranjem doga-
janju se lahko začuti 
tudi fizična utruje-
nost, vendar je ta 
občutek popol-
noma drugačen 
kot pri telesni pre-
utrujenosti, šib-
kosti ali bolezni 
– celotno čutenje in 
doživljanje sta lahkot-
na, radostna, izpopolnju-
joča. Pogost spremljevalec je 
tudi občutek prazne glave, ko se pot-
reba po analizi, scenarijih in drami 
umakne. Preplavi nas občutek neka-
kšne praznosti in pojavi se dojemanje 
na drugi ravni. Takrat gledamo s 
srcem, zato vidimo širše kot sicer in 
opazimo bolj celostno sliko, vse bolj 
pa prepoznavamo tudi namen dogod-
kov in situacij v življenju. Da bi telo in 
živčni sistem takšne spremenjene po-
glede in ojačane energijske pretoke 
čim bolje zdržala, je potrebno redno 
dnevno izvajanje duhovne prakse. 
Brez discipline v duhovni praksi ne 
bomo zdržali širšega zornega kota in 

navala energije, ki se intenzivneje pre-
taka na teh srčnih ravneh. Na duhovni 
poti smo brez discipline in duhovne 
prakse upočasnjeni in sčasoma se 
lahko zgodi, da se na svoji poti celo 
ustavimo. Takrat nas preplavi občutek 
nezadovoljstva, stagnacije in utesnje-
nosti. A tako kot v zunanjem svetu se 
vzponi in padci dogajajo tudi notranje, 
ko človek hodi po svoji poti vračanja 
domov, k Sebi, k Bogu. 

Premagajmo  
notranje demone

Duhovni učitelji pravijo, da v življenju 
nima nič bolj blagodejnega ali uso-
dnega učinka, kot je družba ljudi, s 
katerimi si obkrožen. S čimer se po-
vezuješ, kaj hraniš in kam usmerjaš 
svojo pozornost, to postane tvoja re-
alnost. Izjemnega pomena je zato, 
da izberemo družbo in okolje, ki ima-
ta postavljene pozitivne ideale in tr-
dne vrednote, h katerim tudi sami 
stremimo, saj te določajo način in 
smer življenja. Postopoma namreč 
postanemo takšni, kot so ljudje, s 
katerimi se (večinoma) družimo. Iz-
berite zato skupnost, ki vas navdihu-

je s svojimi vrednotami in kjer 
posamezniki po svojih 

najboljših močeh to 
tudi ž iv i jo. Tako 

boste lahko pri 
njih našli vzgled 
ali inspiracijo, ko 
sami ne boste 
videli naprej ali 
ne boste imeli 

dovolj moči. In 
hitro vam bo po-

kazana pot, ko se 
boste sam izgubljali, 

a l i  vam bo ponujena 
rama, ko boste potrebovali 

objem. Takšne situacije na duhovni 
poti niso redke, saj se vsi, ki hodimo 
po tej poti, borimo z lastnimi notranji-
mi demoni in sta zato podpora in ra-
zumevanje nadvse blagodejna, 
čeprav mora vsak izboriti svojo bitko 
sam. 

Družina tvoje duše 
Ko enkrat najdeš svojo pot, lahko re-
češ, tu je moja duhovna družina. To 
je družina tvoje duše. Prepoznanje 
duhovne družine se zgodi notranje, 

gre za čutenje. Razum si pogosto 
tega ne zna razložiti in ne razume 
prav dobro, kaj se dogaja, vendar s 
tem ni nič narobe. Sama sem svojo 
duhovno družino ganjeno prepozna-
la s srcem – s solzami radosti v očeh 
sem notranje vedela, da sem znova 
Doma, ko sem začutila energijo ob 
stiku z učenji in s svojo duhovno pra-
kso. Moja duhovna družina je Bhakti 
Marga. To je skupnost, ki jo je usta-
novil in jo vodi naš razsvetljeni učitelj 
Paramahamsa Sri Swami Vishwa-
nanda. Swami (ki pomeni duhovni 
učitelj) potuje po svetu in navdihuje 
vse ljudi s svojo božanskostjo in 
skromnostjo obenem. Vsak, ki ima 
izkušnjo snidenja z Njim, pozna ta 
občutek božanskosti in prebujanja 
višje zavesti v notranjosti posamezni-
ka. Njegova učenja temeljijo na starih 
vedskih zapisih, vendar jih Swami 
predstavi na drugačen, enostavnejši 
in primernejši način za današnji čas, 
ki ga lahko resnično razumemo in 
dojamemo. Bhakti Marga (pomeni 
pot predanosti) je namenjena vsem, 
ki se sprašujejo, kdo sem, kam grem 
in si želijo spoznati svojo esenco, 
vsem, ki iščejo Resnico in si želijo 
gledati na zunanji svet iz perspektive 
notranjega sveta ter izboljšati lastno 
kakovost življenja. V ta namen je 
Swami predal svetu izredno močne 
in različne duhovne tehnike, ki nam 
vse to omogočajo in so danes prosto 
dostopne vsem ljudem. Tako je tudi 
vse manj oprijemljivih izgovorov razu-
ma, zakaj ne slediti svoji duši na poti 
k Sebi. Odločitev je na koncu seveda 
stvar posameznika. 

Ko imaš 
svoje čute pod 

nadzorom, se ti 
notranja skrivnost 

razkrije.
Paramahamsa Sri Swami 

Vishwananda

duhovna družina, ki sledi učenjem 

razsvetljenega Mojstra Paramahamse 

Sri Swamija Vishwanande

Mnoge aktivnosti potekajo v številnih krajih. 
Glavni centri po Sloveniji:
BM center Maribor, Vetrinjska ulica 12
BM center Ljubljana, Kamniška ulica 25
BM center Obala, Trgovska ulica 3, Izola

druženja | prepevanje svetih pesmi, bajanov in kirtanov 
| satsangi s swamiji | predavanja s swamiji | tedenske 
molitve | Om Chanting | Atma Kriya Yoga | Project 
Mantra | Simply Meditation | mudre | organizirana 
romanja | drugi tečaji

Bhakti Marga Slovenia

040 895 605

info@bhaktimarga.si

Kontakt: Andreja Bhimanadini Dasi 


