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teči s tokom 
ali jeziti bogove?

»V življenju se moraš prilagajati, če ho-
češ doseči cilje,« so običajno dobronamer-
ni nasveti mam in vzgojiteljev, ki svetuje-

jo na podlagi lastnih izkušenj, uspehov in na-
pak. In v nekem pogledu imajo seveda prav, saj 
življenje in svet krojijo pravila, in pravila je izna-
šel človek. Vendar, kdo pravzaprav določa pravila 
in kdo jih upošteva? Ali jezimo bogove, če išče-
mo drugačne smeri in poti, če se ne sprijaznimo 
s svetom takšnim, kakršen je?

NavidezNa harmoNija
teka s tokom
Če se zoperstaviš, naletiš na neodobravanje in 
dodatno delo, ki ga prinašajo pojasnjevanje in 
druge posledice, zlasti če se upreš nekomu, ki 
ima moč in oblast. Tako razumemo plavanje ali 
tek s tokom življenja. Novodobna duhovnost uči 
podobno: skloni glavo, namreč, ljudem boš všeč, 
sledile bodo nagrade. Za uboge ljudi, ki tonejo v 
povprečju, je morda ta nasvet smiseln, in ljudje, 
ki plavajo s tokom na tak način, nikoli ne ustva-
rijo lastnega žara. Vselej so le sledilci, ki opona-
šajo. In to jih boli, ko priložnost odteče mimo, 
vera vase pa ponovno zataji …
»Če se vse sestavi, delam prav,« je druga ugo-
tovitev glasnikov pozitivnega mišljenja. Vpraša-
nje na tem mestu, ki bode v oči, je vprašanje se-
bičnosti. Seveda, če gledamo le nase in nismo 
sposobni prenašati pritiska, bomo vselej le sle-
dili. A komu? Če vidimo, da gredo stvari v na-
pačno smer, nas nagovori koncept pravičnosti, 
da ukrepamo. A kaj, ko to ukrepanje pomeni ne-
varnost za naše cilje in ambicije? Ne, raje zami-
žimo, naj se upre kdo drug.
Torej lahko sklepamo, da če je dobro zame, niti 
ni pomembno, komu sledimo, saj v dobi pozitiv-
nega mišljenja, ki ni drugega kot odmev skrajne 
sebičnosti, primanjkuje uvida in globin. V času, 
ko je vsega dovolj, pesniki in filozofi izumirajo, 
plehke osebnosti pa se množijo kot gobe po dež-
ju in presahnejo kot kaplja v puščavi. Torej, za 
resnično plavanje s tokom, ki je del zelo zahtev-
ne filozofije taa, mora posameznik usvojiti prvi-
ne žlahtnega konservativizma in vedeti, da nje-
gove odločitve nosijo posledice. A te se pokaže-
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jo s časom, ki se mu ne mudi, zato so testi re-
sničnega dviga na višje duhovne ravni zahtevni.
Zato večina sledi, odloča in določa pa le peščica. 
Saj so tisti, ki imajo resničen vpliv, skriti, vča-
sih nevidni, delujejo pa bolj gotovo, kot je gotova 
smrt vsakega živega bitja. Komu torej sledimo? 
Ali tisti, ki delujejo in odločajo, odločajo za do-
bro vseh ali le zase?
 

Fiks z umetno, zlagano harmonijo in pozitivnim 
mišljenjem je nevarnejši od heroina. 

h komu ali čemu priplavamo?
In tako večina plava in priplava v povprečje ob-
čutkov, v globoko nezadovoljstvo s seboj in sve-
tom, saj so se nekoč odpovedali lastni svobodi 
odločanja in jo prodali drugim. Za ceneno in ne-
častno obljubo, da če bodo kimali in sledili, bo 
zanje poskrbljeno.
In plavamo, vsak v svojem čolnu, misleč, da je 
sam in edini, ki se sprašuje o pravi smeri. Plava-
mo, vsak na svoj način. Večina pestuje lastno ža-
lost in se pretvarja, kako popoln je njihov svet, 
kako je sin sposoben, inteligenten, a le svet ga 
ne sprejme in ne razume. Kako je mož čudovit, 
čeprav ga nikoli ni. Kako je stanovanje lepo, če-
prav si želimo hiše, in krog samoprevar se ne-
nehno širi, zato je, mimogrede, psihoanaliza za 
take primere neučinkovita. Fiks z umetno, zla-
gano harmonijo in pozitivnim mišljenjem je ne-
varnejši od heroina, saj se takšni odvisniki ne 
zavedajo lastne otopelosti in poneumljanja. Člo-
vek, ki ne vidi rane pri sočloveku, ki se zaradi la-
stnega samoljubja pretvarja, da je ni, ima v sebi 
potenco sadista. In družba pozitivno mislečih je 
nevarna. Je sadistična in otopela. Želi le udobje, 
zabavo in je izrojena ter degenerirana.
 
odvisNiki pozitivNega mišljeNja 
ali ljudje NotraNjega miru
Morda marsikdo na poti dobronamernega od-
nosa do sebe in sveta zapade v kulte 'pozitivno 
mislečih'. Morda marsikdo čuti, da je notranja 
harmonija pravi odgovor. O tem sem prepriča-

na. A doseganje notranje harmonije, ki je trajna 
in ki edina le zdravi, je zahteven proces, v kate-
rem je človek preizkušan na mnogo ravneh. Za-
to se rodijo ljudje, kot je Nelson Mandela. Nek-
do lahko reče, da so zaradi njega mnogi nastra-
dali. Res je, Nelson je pokazal novo smer, in v 
njihovih razmerah apartheida ni bilo prosto-
ra za nedolžno diplomacijo in prazno blebeta-

nje o plavanju s tokom življenja. Nelson je svoje 
življenje žrtvoval, in kako ga bodo razumeli lju-
dje, ki na primer nastopajo v resničnostih šovih? 
Vidite razliko? Za višje cilje je potrebno odreka-
nje, in pogosto tisti, ki se najbolj izpostavijo, te-
ga ne naredijo zase, temveč za vero v boljši svet, 
in vselej imajo sledilce, ki so pripravljeni žrtvo-
vati sebe za zmago pravice. In taki posamezniki 
so bili in so izredni.
Letos nas zapuščajo velika imena glasbene sce-
ne, ljudje, ki so verjeli v nekaj več, tako kot v to 
verjame vsakdo, ki v sebi nosi željo po tem, da 
stvari niso nujno takšne, kot so. Ustvarili so me-
lodije in besedila za nas, za našo tolažbo, moti-
vacijo, vero vase in moč. Velika imena glasbe-
ne scene so raziskovala življenje v vseh njego-
vih barvah in odkrila mnogo resnic, prevedenih 
v melodije in besedila, ki so večna.
Glasba je večna in energija čustev, strasti ali ža-
losti, iskanja ali srčnega veselja je za vselej vpe-
ta v eter. In ko prisluhnemo napevom, se lahko 
osvobodimo. In žar, življenjski sok, ki ga števil-
ni ljudje, ki ne upoštevajo danih pravil, iztisne-
jo iz sebe, ni nikdar plod brezdelja, temveč pre-
seganje sebe na ravneh, ki si jih ljudje udobja ni-
so zaslužili in jih, skladno s tem, ne bodo nikoli 
pripravljeni in zmožni razumeti.
Tako so usode različne, nekateri navdihuje-
jo, razsvetljujejo, se bojujejo, drugi iščejo mir 
in harmonijo po poteh, ki se ločujejo, združu-
je ali dvigujejo na ravneh duha, ki mu ni nik-
dar konca. 


