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Uvod

Potem ko sem svoje meniško življenje pustil za seboj in sem se 
vrnil na Švedsko, sem dal intervju za časopis. Želeli so vedeti 
več o mojih nekoliko nenavadnih življenjskih izbirah. Zakaj bi 
uspešen poslovnež razdal vse svoje premoženje, si obril glavo 
in odšel v džunglo živet s skupino neznancev? Ko smo se že 
nekaj časa pogovarjali, mi je spraševalec zastavil vprašanje za 
milijon dolarjev:

»Katera je najpomembnejša stvar, ki ste se je naučili v 
sedemnajstih letih, ko ste bili budistični gozdni menih?«

Ob tem vprašanju sem postal živčen in zbegan. Nekaj sem 
moral odvrniti, ampak z odgovorom nisem želel hiteti. 

Novinar, ki mi je sedel nasproti, ni bil človek, ki bi ga opazno 
zanimala duhovnost. Brez dvoma je bil pretresen, ko je izvedel 
za vse reči, ki sem se jim odločil odreči, ko sem bil menih. 
Navsezadnje sem živel brez denarja, brez seksa ali masturbacije, 
brez televizije ali romanov, brez alkohola, brez družine, brez 
dopusta, brez sodobnega udobja, brez lastnega odločanja o 
tem, kdaj in kaj bom jedel.
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Sedemnajst let.
Po svoji lastni volji.
In kaj sem torej odnesel od tega?
Če sem iskren, je bilo to vprašanje zame pomembno. Želel 

sem, da bi bil moj odgovor popolna resnica, kot sem jo videl 
sam. Zato sem se ozrl vase in prav kmalu je iz tihega kotička v 
meni privrel odgovor: 

Tisto, kar najbolj cenim iz svojega sedemnajstletnega 
duhovnega urjenja, je, da ne verjamem več vsaki svoji misli.

To je moja supermoč.

Pri tem je krasno, da imamo to supermoč vsi. Tudi vi. Če ste 
jo izgubili izpred oči, upam, da vas lahko popeljem po poti 
ponovnega odkritja.

Izjemen privilegij je, da sem imel toliko priložnosti deliti 
vse tisto, kar sem se naučil v letih nenehnega prizadevanja, 
da bi dosegel duhovno in osebno rast. Te priložnosti so se mi 
vedno zdele nadvse pomembne. Dano mi je bilo toliko stvari, 
ki so mi pomagale in olajšale življenje, ki so mi olajšale biti jaz. 
Če bom imel srečo, boste v tej knjigi našli kaj, kar vam lahko 
pomaga. Nekateri od teh uvidov so bili zame ključni. Zlasti 
v zadnjih dveh letih, ko sem se prej, kot bi si želel, znašel v 
čakalnici Smrti. Morda se tu vse konča. Mogoče pa se tu šele 
začne.
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1 .  P O G L AV J E

Zavest

Star sem osem let. Kot po navadi se prvi zbudim. Sprehajam 
se po hiši svojih starih staršev na otoku na obrobju mesta 
Karlskrona na jugovzhodu Švedske in čakam, da se zbudi moj 
mlajši brat Nils. Postanem ob kuhinjskem oknu. Nenadoma 
hrup v meni potihne.

Vse se umiri. Kromiran opekač na okenski polici je tako lep, 
da mi vzame sapo. Čas se ustavi. Zdi se, kot da se vse blešči. 
Z bledega jutranjega neba se nasmiha nekaj oblakov. Breza 
pred oknom pozibava svoje svetlikajoče se liste. Kamorkoli 
pogledam, uzrem lepoto.

Takrat svojega doživetja nisem ubesedil, zdaj pa bi rad 
poskusil. Bilo je, kot da mi svet šepeta: »Dobrodošel doma.« Prvič 
sem se na tem planetu počutil scela doma. Bil sem navzoč tukaj 
in zdaj, brez vseh misli. Nato so se mi oči obrnile navzgor in 
v prsih sem začutil toplino, ki bi jo danes imenoval hvaležnost. 
Tik zatem je sledilo upanje, da bo ta občutek trajal večno ali 
pa vsaj zelo dolgo. Seveda ni. Ampak tistega jutra nisem nikoli 
pozabil. 
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Pojem mindfulness, čuječnost, dobesedno »polnost uma«, 
mi nikoli ni bil prav všeč. Ko sem zares navzoč v trenutku, se 
mi ne zdi, da je moj um zares poln. Bolj spominja na veliko, 
prazno, gostoljubno sobo, kjer je veliko prostora za vse ljudi 
in vse reči. Zavestna navzočnost. Zveni kot garanje, nasprotje 
sproščenosti. Zaradi tega raje uporabljam drugo besedo. Zavest.

Postanemo ozaveščeni, ostanemo ozaveščeni, smo 
ozaveščeni. Tistega jutra ob opekaču v Karlskroni je vzcvetela 
prav zavest. Da ti občutek, kot da se naslanjaš ob nekaj mehkega. 
Misli, čustva, telesna občutja – vse je lahko točno tako, kot je. 
Postanemo malce večji. Opazimo stvari v sebi in okrog sebe, 
ki jih prej nismo. To je intimen občutek. Kot neviden prijatelj, 
ki nam vedno stoji ob strani.

Seveda na to, kakšne odnose bomo imeli z drugimi ljudmi, 
vpliva naša stopnja navzočnosti. Vsi vemo, kako je, če si z 
nekom, ki ni navzoč. Ves čas je v zraku tisti zoprn občutek, da 
nekaj manjka. Tega se zavem vsakič, ko sem z majhnimi otroki. 
Nič kaj jih ne zanimajo naše analitične veščine, osupljivo 
natančno pa zaznajo, ali smo ali nismo navzoči v trenutku. 
Vedo, kdaj se pretvarjamo ali kdaj smo z mislimi drugje. Enako 
velja za živali. In ko smo navzoči, ko nas ne zavede vsaka 
drobna misel, ki nam šine v glavo, se ljudem zdimo veliko 
prijetnejša družba. Posvetijo nam pozornost. S svetom okrog 
sebe se povežemo na popolnoma drugačen način. To seveda 
že veste in morda zveni oguljeno. Pa vendar mnogi od nas 
to pozabimo. Tako zlahka postanemo obsedeni s tem, da bi 
izpadli pametni in naredili vtis, da pozabimo, kako daleč nas 
lahko pripelje pristna navzočnost.
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2 .  P O G L AV J E

Uspešen, a neizpolnjen

Šolo sem končal z dobrimi ocenami in lahko sem izbiral med 
univerzami, nisem pa imel jasnega načrta za prihodnost. K 
celotni stvari sem pristopil precej sproščeno in se vpisal na 
nekaj različnih študijskih smeri. Tisto poletje sem bil v času 
sprejemnih izpitov za Stockholmsko ekonomsko fakulteto po 
naključju ravno v Stockholmu. To je bila pot, ki jo je izbral 
moj oče: finance, ekonomija, velika podjetja. Tako sem pač šel 
na sprejemne. Zahtevne celodnevne izpite. Izkazalo se je, da 
sem dobro opravil, in čez nekaj mesecev sem prejel pismo, ki 
mi je sporočalo, da sem sprejet. Izgubljen, kot sem bil, sem 
si mislil, da nimam česa izgubiti, če se vpišem. Ekonomija 
je vedno koristna; odpre marsikatera vrata. Tako so mi rekli. 
Toda pravi razlog, zakaj sem sprejel povabilo Stockholmske 
ekonomske fakultete, je bil verjetno ta, da je bil zaradi tega 
moj oče ponosen.

Diplomiral sem spomladi leta 1985. Star sem bil triindvajset 
let. Švedski trg dela je cvetel. Delodajalci so nas zaposlovali 
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naravnost s faksa, še preden smo sploh diplomirali. Nekega 
sončnega majskega večera sem s starejšim investicijskim 
bančnikom sedel v fini restavraciji na bulvarju Strandvägen 
v središču Stockholma. Ob večerji sem imel z njim razgovor 
za morebitno službo. Po najboljših močeh sem se potrudil, 
da bi izpadel pameten in istočasno jedel, kar je zame precej 
zahtevna kombinacija. Ko sva končala z večerjo in razgovorom, 
sva si segla v roke in bankir je rekel:

»Poglejte, skoraj gotovo je, da vas bodo povabili na naš sedež 
v Londonu na nadaljnje razgovore. Vam lahko dam samo en 
nasvet, preden greste?«

»Prosim.«
»Ko pridete do naslednje stopnje razgovorov z mojimi 

londonskimi sodelavci, poskusite delovati malce bolj 
zainteresirani za delo.«

Seveda vem, kaj je hotel povedati, ampak presenečen sem 
bil, da me je okaral. Takrat sem bil, kot toliko mojih vrstnikov, 
mlad človek v iskanju svojega odraslega življenja. To pogosto 
pomeni, da se znajdeš s tem, kar imaš. Včasih to vključuje 
nekaj igranja, na primer ko se pretvarjaš, da te nekaj bolj 
zanima, kot v resnici te. Tistega večera moje igralske veščine 
niso prepričale. Toda očitno se je vseeno dobro izšlo. Dobil 
sem še druge ponudbe za službo in kmalu sem se vzpenjal po 
karierni lestvici.

U S P E Š E N ,  A  N E I Z P O L N J E N
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Nekaj let pozneje sem nekega nedeljskega popoldneva v 
maju ležal na zdelani rdeči Ikeini zofi, ki so mi jo pripeljali 
iz Švedske, medtem ko je skozi odprto okno vel topel morski 
vetrc. Delal sem za veliko mednarodno podjetje in premestili 
so me v špansko podružnico. Imel sem službeni avto. Tajnico. 
Letel sem v poslovnem razredu. Imel sem lepo hišo ob morju. 
Čez nekaj mesecev naj bi postal najmlajši finančni direktor 
podružnice AGA. O meni so pisali v internem glasilu AGA in na 
zunaj sem bil brez dvoma uspešen. Star se bil šele šestindvajset 
let in za zunanjega opazovalca je bilo moje življenje popolno. 
Toda po mojem je skoraj vsak, ki je na zunaj deloval uspešen, 
sčasoma spoznal, da to ne zagotavlja sreče.

Uspeh in sreča sta dve različni stvari.
Drugim se je gotovo zdelo, da sem stavil na prave karte. Imel 

sem vse atribute materialnega in poklicnega uspeha. Takoj 
po univerzi sem tri leta intenzivno delal v pol ducata držav. 
Toda to sem počel samo z močjo volje in samodisciplino. Še 
vedno sem igral svojo vlogo, še vedno sem se pretvarjal, da me 
zanima ekonomija. Toda tega ne moreš početi v nedogled. Vsi 
vemo, da pride dan, ko disciplina ne zadostuje več. Služba, to, 
kar počnemo cele dni, mora hraniti in bodriti nek globlji del 
naše biti. Taka hrana redko izvira iz uspeha. Pač pa prihaja iz 
občutka povezanosti z ljudmi, s katerimi delaš, iz občutka, da 
ima tvoje delo smisel, da tvoji talenti nekaj pomenijo.

Pa jaz? Ko sem si oblekel obleko in vzel svojo bleščečo 
kvadratno aktovko, sem se počutil približno tako, kot da se 
igram maškare. Zjutraj sem si pred zrcalom zavezal kravato, 

U S P E Š E N ,  A  N E I Z P O L N J E N
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dvignil palec in svojemu odsevu dejal: »Ljudje, čas je za 
predstavo!« Toda moje notranje, subjektivno doživljanje je 
bilo: »Ne počutim se dobro. Nerad grem v službo. Ko razmišljam o službi, 
pogosto občutim tesnobo. Štiriindvajset ur na dan, sedem dni v tednu se 
mi po glavi podijo dvomi in vprašanja, kot so ‚Sem se dovolj pripravil? Sem 
dovolj dober? Kdaj me bodo spregledali? Kdaj bodo ugotovili, da se samo 
pretvarjam, da me ekonomija zanima?‘«

Ko sem tako ležal na svoji rdeči zofi, so bili ti dvomi še 
vztrajnejši kot po navadi. Razmišljal sem o tem, kar so me 
naučile knjige na Stockholmski ekonomski fakulteti. Katera je 
poglavitna motivacija ekonomista, ki dela za veliko podjetje? 
Maksimirati dobičke delničarjev. »Kaj to pomeni zame? Kdo so 
oni? Sem kdaj srečal delničarja? In četudi sem ga, zakaj bi bilo v mojem 
interesu, da maksimiram njegov dobiček?«

V glavi so mi brenčale misli o prihajajočem tednu in seznamu 
opravil. Bilo je nekaj stvari, ki sem jih moral opraviti, a se mi 
je zdelo, da jim nisem docela kos. Sestanek uprave, kjer so 
pričakovali, da bom imel mnenje o tem, ali je treba razširiti 
tovarno ogljikove kisline zunaj Madrida. Četrtletno poročilo, 
ki sem ga moral poslati na sedež podjetja na Švedskem. 
Povedano drugače, stara dobra tesnoba nedeljskega večera mi 
je stiskala prsi. Domnevam, da skoraj vsakdo ve, kako je to. Ko 
si v takem duševnem stanju, je tako, kot bi šla vsaka tvoja misel 
skozi temen filter. Ne glede na to, o čem razmišljaš, vse vodi 
v skrbi, tesnobo, malodušje, nemoč. Spominjam se, da sem 
razmišljal nekaj takega: »Kako si lahko pomagam? Tu ležim, ujet v 
vrtincu mračnih misli. To ni dobro zame.«

U S P E Š E N ,  A  N E I Z P O L N J E N
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Potem sem se spomnil knjige, ki sem jo nedavno prebral. 
Pravzaprav že tretjič. Zdela se mi je precej zgoščena, in čeprav 
sem jo trikrat prebral od prve do zadnje strani, sem si mislil, 
da sem razumel samo kakih trideset do štirideset odstotkov 
snovi. Naslov knjige je bil Zen in umetnost vzdrževanja motornega 
kolesa.

V bistvu ni kaj dosti govorila o zen budizmu. In tudi o 
vzdrževanju motornih koles ne. Vendar je bilo v njej veliko 
idej. In ena od idej, ki sem jo pobral, je bila: »To, kar je v nas 
ljudeh spokojno, kar je tiho in mirno, česar ne razburkajo 
misli, ki so vselej navzoče v ozadju – to je dragoceno, na to je 
vredno biti pozoren. To prinaša nagrade.«

Čez čas se je v meni začelo porajati spoznanje.

»V redu, torej se zaradi vseh misli, ki jih imam trenutno 
v glavi, slabo počutim. Zdi se mi nemogoče, da bi jih 
preprosto blokiral. Da bi jih zamenjal s pozitivnimi, se zdi 
neiskreno. Ali naj ležim tu in se pretvarjam, da se veselim 
sestanka uprave?! To bi bilo šele plitvo. Kaj lahko storim, 
da bom dosegel spokoj in me bodo prenehale hipnotizirati 
moje lastne misli?«

Knjiga je poudarjala vrednost tega, da najdemo mir, ki ga 
imamo vsi v sebi. A kako naj bi to naredil? Praktično gledano, 
kako naj bi se zatekel k svojemu notranjemu spokoju? Čeprav 
mi ni bilo takoj jasno, kako naj se tega lotim, mi je bil koncept 
všeč. 

Slišal sem, da je eden od načinov, kako priti do tega, 

U S P E Š E N ,  A  N E I Z P O L N J E N
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meditacija. Toda zelo malo sem vedel o tem, kaj v resnici 
pomeni meditacija. Zdelo se je, da ima veliko opraviti z dihanjem 
– ljudje, ki so meditirali, so se zdeli zelo osredotočeni na svoje 
dihanje. To pa res ne more biti zelo težko, mar ne? Kolikor sem 
se spomnil, sem dihal vse od trenutka, ko sem se rodil. Seveda 
pa sem se tudi zavedal, da so ljudje, ki so meditirali, očitno 
dihanje izvajali zavzeto in ga opazovali na način, kot ga jaz nisem. 
Ampak vsekakor bi lahko poskusil. Vredno je bilo poskusiti.

Novinec, kot sem bil, sem torej začel spremljati svoje dihanje. 
»To je začetek vdiha. Tu se konča. Tu se začne izdih. Tu se izdih konča. 
Kratek premor.«

Ne trdim, da je bilo enostavno ali da je šlo samo od sebe. 
Stalno sem se boril, da sem ohranjal pozornost in preprečeval, 
da bi mi misli odtavale. Vendar sem vztrajal deset do petnajst 
minut in vedno znova potrpežljivo usmerjal svoj um nazaj k 
dihanju, medtem ko so mi misli bežale k vprašanjem: »Kaj naj 
rečem na tistem sestanku uprave?« ali »Naj si za večerjo spet pripravim 
gaspačo?« ali »Kdaj bom šel lahko naslednjič na Švedsko?« ali »Zakaj 
me je punca pustila?«

A končno so se stvari malo umirile. Ne na izreden, religiozen 
ali mističen način, samo na način, kot se stvari v mirnejših 
obdobjih človekovega tedna ali meseca pač upočasnijo. Bilo 
je dovolj, da sem lahko vzpostavil nekaj kritične razdalje do 
poplave misli, namesto da bi samo divje skušal obdržati glavo 
nad vodo. Pritisk v mojih prsih se je malo polegel. Premori 
med tesnobnimi mislimi so postajali malce daljši. Občutek, 
da samo obstajam, je postal malenkost dostopnejši. In znotraj 

U S P E Š E N ,  A  N E I Z P O L N J E N
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tega sorazmernega miru, iz dokaj tihega kotička v meni, se 
je pojavila tiha misel. Verjetno ji niti ne bi rekel misel; bil je 
bolj nagib. Nekaj v meni, za kar se je zdelo, da je prišlo od 
nikoder, kar ni bil zadnji člen v verigi misli, kar ni bil rezultat 
razumnega sklepanja, ampak nekaj, kar se je samo nenadoma 
pojavilo. Bilo je pred menoj, jasno in scela oblikovano:

»Čas je, da grem naprej.«
Kakih pet sekund sem potreboval, da sem se odločil. Že 

to, da sem si dovolil razmišljati o tem, da bi pustil službo in 
šel proč od vsega, je bilo nadvse dobrodejno. Ideja se je zdela 
nevarna in dinamična. Moje telo je bilo polno šumeče energije, 
ki me je preplavljala v valovih. Moral sem vstati in jo izplesati. 
(Predstavljam si, da sem bil takrat videti kot medved Balu.) 
Počutil sem se zelo močnega in proaktivnega. Morda je bila 
to prva odločitev v mojem življenju, ko se nisem zaskrbljeno 
oziral čez ramo in se spraševal, kaj si bodo ljudje mislili. 

Čez nekaj dni sem izročil odpoved. 
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