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Psihologija Podzavest in intuicija

»P O P O L N E� I«

NISO VEÈ V MODI

Pi�e: Bla� Pogaèar

Najveèkrat se svojih podzavestnih vsebin ne zavedamo, saj

delujemo avtomatièno. Prepogosto ne vidimo, kako delujemo,

drugi nas po navadi zaznavajo drugaèe, �e veè � najveèkrat so

na�e ogledalo. Toda najte�je je prepoznati in razumeti, zakaj

delujemo, kot delujemo. Zakaj na primer od sebe odrivam tiste, ki

jih v resnici ljubim? Zakaj sproti unièujem, kar s trudom gradim?

Zakaj se poèutim neza�elenega? Na ta vpra�anja pomaga

odgovoriti celostna terapevtka Mojca Debelak, ustanoviteljica

Energijskega centra MojChi v Kranju. Podzavest in intuicija sta

temelj njenega dela in raziskovanja.

È

e �elimo prodreti v skrivnost

intuicije, moramo razumeti, da se

vse velike zgodbe zaènejo dogajati

obièajnim ljudem. V tem kontekstu nihèe

ni superioren in tudi Mojca svojo

intuitivno zmo�nost razume zgolj kot

naraven proces uresnièevanja sebe in

tistega, za kar je posameznik paè tu, na

na�em planetu. Vsak od nas lahko nekaj

da sebi in svetu. Bolj kot daje�

brezpogojno, iz èistega veselja,

navdu�enja, bolj izpopolnjen postaja�.

Takrat se �ivljenje osmisli samo po sebi.

Kot otrok je Mojca opazovala ljudi, o njih

je v svoji glavi slikala njihova �ivljenja,

jasno je videla, kako ti ljudje delujejo,

èutila je, kaj nosijo v sebi: èustva, zamere,

boleèine. »Domi�ljala« si je, da vidi v

njihova telesa � organe in okvare v njem.

�la je �e dlje, saj kot otrok ni poznala

meja. Dru�ino je sem ter tja �okirala z

izjavami, ki so se dotikale prihodnosti. In

tako je potem tudi bilo. Domi�ljijske

zgodbe deklice, ki je gledala skozi ljudi, so

se izkazale kot resniène. Ker ostali niso

govorili o podobnih izku�njah � vèasih je

opazila, da je to celo tabu tema � je to

ostajal njen »mali svet«. Èutila je veliko,

videla v èlovekove globine. Takrat je vse

to potekalo spontano, danes svoj notranji

vid uporablja zgolj v profesionalne

namene, ko jo zanj prosijo.

Ta smerokaz, ki mu reèemo �esti èut,

lahko v psihoterapiji napravi svojevrstno

revolucijo. Ne gre za zavestno opazovanje

èloveka in sklepanje na podlagi videnega,

sli�anega. V resnici gre nekako za obraten

proces. Stranka pride na posvet ali

terapijo, nièesar ji ni treba pojasnjevati o

sebi in o svojih te�avah. Mojca vstopi v

njeno biopolje, opi�e njena èustva, misli,

potrebe, preteklost in podzavestne

vzorce, ki se dedujejo in privzgojijo. Ko se

stranka v opisu prepozna, lahko z veèjim

zaupanjem pride v stik z neko vi�jo silo, s

celoto, ki ji da obèutek, da je del neèesa

veèjega. Nakljuèja dobijo �ir�o

komponento, saj svet zaènemo dojemati

kot preplet vzrokov in posledic.

Zaèetek spremembe zavesti

Minimalno �tevilo ljudi, ki morajo biti

vkljuèeni za zaèetek spremembe zavesti,

je kvadratni koren odstotka populacije.

Gre pravzaprav za znanstvene �tudije, ki

podpirajo to naèelo.

Mojca Debelak

Minimalno �tevilo ljudi, ki

morajo biti vkljuèeni za zaèetek

spremembe zavesti, je kvadratni

koren odstotka populacije.

Ljudje znotraj ene skupine delijo skupno

izkustvo zavesti. Uèinki so nato zaznani

tudi onkraj te skupine, vplivi se �irijo na

�ir�e okolje. Zakoni fizike ob tem niso

ovira, �teje pa vsak posameznik, ki

prispeva k celoti. To �tevilo je zgolj

minimum, ki je potreben za to, da se

proces spremembe zaène.

Zakaj neki je to pomembno?

Da pre�enemo sence. Ko spoznamo sebe

in razumemo, kaj nas omejuje, vemo,

kako preskoèiti lastne ovire in kako lahko

dajemo svetu tisto najgloblje,

najdragocenej�e, kar nosimo v sebi. Mar

ni to tisto, kar si globoko v sebi �elimo

vsi? Biti uresnièeni, se èutiti povezane. Ta

èustva lahko �ele z

lastnim izkustvom

dajemo naprej, jih

delimo s soljudmi. V

nasprotnem primeru

bo sivina na�ih

obrazov, èustev,

pohlepa, notranjih

bojev zre�irala �e

bolj pust svet senc in èustvene otopelosti.

Huxleyjev Krasni novi svet »èloveka

robota« se namreè �e odigrava na odru

� i vl j e n j a .

Ozave�èanje lastne nepopolnosti

Nepopoln èlovek skozi �eljo, da bi

navzven deloval popoln, re�e svoje srce

na ko�èke. Ve, da se pretvarja, in to boli.

Odtujen èlovek ni povezan s seboj niti z

drugimi. Sebi omejuje sreèo in jo »krade«

drugim. Pripravljenost ozave�èanja lastne

nepopolnosti se skozi intuicijo realizira

kot absolutno priznavanje svojih �ibkosti.

Ko nekdo to zmore, postane moènej�i kot

kadar koli prej.

Èude�i ne delujejo veè, ali paè?

Zdi se, kot da so oceani znotraj nas iz leta

v leto bolj razburkani. Iz svojih globin

pulijo sidra, na katera so privezane ladje,

polne navlake. Spomnimo se majevskih

prerokb. Èetudi nismo vra�everni, le

ste�ka spregledamo, da se preteklost

na�ih dejanj v vse veèji meri sku�a oèistiti.

Zatrto, skrito, neozave�èeno so naplavine,

ki se jih èlovek strahoma izogiba. Zanika

jih, potlaèi v nezavedno. Toda to je proces

tempirane bombe. V ljudeh zato vedno

bolj vse poka po �ivih.

Na dan prihajajo senèni liki na�ih dejanj

in osebnosti. Pre�eti smo z

eksistencialnimi strahovi, prihodnost se

nam zdi neotipljiva in zavita v temo, kar

poglablja obèutke praznine in

negotovosti. Mojca tudi pri svojem delu

opa�a, da so osebne zgodbe ljudi nabite z

intenzivnimi zahtevami neke vi�je sile, ki

je na delu. Ta posameznike bolj kot kadar

koli prej sili k temu, da se zaènejo

obraèati navznoter, da hrepenijo

predvsem po lastnem spoznanju in

razumevanju vsega, kar se posamezniku

dogaja. Vredno si je zapomniti, da prihaja

èas, ko bomo pred fenomenom intuicije

spo�tljivo sklonili glavo in si dopustili, da

ta èude� zaène teèi skozi nas.

Èas je za nove sanje

Razum je vedno preprièan, da nekaj ve in

razume. �al velikokrat spregleda, da ima

zgolj racionalno vlogo. Minljiv je in �e

zato omejen. Dostikrat sli�i� racionalne

glave, kako brundajo nekaj proti intuiciji,

èe pa jo �e sprejmejo, reèejo, da so to

zgolj drobci prebliskov sem pa tja v

�ivljenju. No, nedvomno je skepticizem

èlove�ki in

u p rav i è e n .

Intuicije um ne

razume. Intuicija

preprosto je. Ve in

vidi vse. In ker

svet �e vedno

deluje skozi

dokaze, prihaja

èlovek do roba. Na tem robu se konèuje

empirièna dokazljivost obstoja

duhovnosti in kozmiène inteligence,

vendar je med nami �e marsikdo, ki bo

ljudem v praktiènih èevljih pokazal, da

vi�ja inteligenca, energetski sistem, v

katerega smo vpeti vsi, deluje brezhibno

po doloèenih zakonitostih.

Nekateri ljudje vidijo stvari take, kakr�ne

so, in reèejo: »Zakaj? Jaz pa sanjam o

stvareh, ki jih nikoli ni bilo.« In pravim:

»Zakaj ne?« George Bernard Shaw je skozi

citirano dopustil, da se njegove sanje

uresnièijo. In saj veste � sence so ovire na

poti do na�ih sanj.

Nepopoln èlovek skozi �eljo, da

bi navzven deloval popoln,

re�e svoje srce na ko�èke.
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»Podzavestni vzorci so podedovani in

privzgojeni. Mnogokrat gre za potlaèene

vsebine. Pogosto èlovek pri sebi ne pozna

njihovih vzrokov, oku�a pa travmatiène,

�alostne in boleèe posledice, ki jih kot te�ak

tovor vsakodnevno vleèe za seboj.«
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