
pa uživati miru in uspeha. Moja 
knjiga pelje skozi širok razpon 
različnih izkušenj, pripravlja 
na življenjske preizkušnje ali 
zmage. In vsaka zgodba ponuja 
izhod in rešitev.«
Kaj je notranja moč?
»Je sposobnost ljubeče odgo-
voriti na kar koli v življenju. 
Zna doseči, da je v odgovoru 
nekaj novega in ustvarjenega 
prav za tisti trenutek, nekaj, kar 
se je rodilo iz naše neuničljive 
ljubezni. Zaradi nje znamo v 
obupu najti izhod v novo srečo, 
v radosti pa pot, da ne zapra-
vljamo pridobljene sreče. V divji 
dirki znamo najti svoj mir, v 
mrtvilu pa živo potrpežljivost. 
V bolečini najdemo način, da 
dočakamo ozdravitev na var-
nem in da prepoznamo dobre 
in zlonamerne ljudi, ki se nam 
približajo, ko smo ranjeni.
Notranja moč ima sto obrazov 
in vsak nas osreči na poseben 
način, pove nam kaj novega o 
tem, da je lepo živeti, da imamo 
v sebi velika bogastva in da so 
okrog nas ljudje, ki nas lahko 
okrepijo, mi pa njih.«
Kako si jo krepimo?
»Najprej se je treba odločiti, da 
bo to za nas velika, največja vre-
dnota in da ji bomo dali oblast v 
sebi, naj stane, kar hoče. Nato 
se naučimo varovati in gojiti 
svojo vitalnost, se premikati v 
svetu tako, da se uresničujemo 
in krepimo v ljubezni.

Ena od osnovnih oblik notranje 
moči je sposobnost samoobram-
be. Pomaga nam obvarovati, kar 
je v nas najlepše in dragoceno. 
Predvsem se okrepimo tako, da 
se začnemo umikati iz odnosov, 
ki nas praznijo in odtujujejo, 
in da spremenimo nečastne 
navade v odnosih. S pomo-
čjo drugih, drugačnih ljudi se 
počasi, a dokončno izvlečemo 
iz svoje nesrečne navezanosti 
na ljudi in kraje, v katerih ne 
moremo dihati. Tudi najlepša 
rastlina ne more uspevati na 
napačni zemlji. Pomembno je 
znati najti zaveznike, s katerimi 
lahko obvarujemo in množimo 
dragoceno v nas. Naučiti se 
je treba nagovoriti bližnje in 
svet na čist način, brez nasilja, 
a tudi brez strahu in sramu. 
Pomembno je tudi, da ljubimo 
resnico, si ne lažemo, se ne 
sprenevedamo in se ne tola-
žimo v prazno. Notranja moč 
je globoka oblika vere vase in 
nastaja počasi.«
Kako si jo vi utrjujete?
»Poskušam živeti tako, da niko-
gar ne izkoriščam in spoštujem 
ljudi. Pazim na svoj čas, da je 

uporabljen kar najbolje, iščem 
trenutke tišine in čistega sti-
ka s seboj. Povrhu poskušam 
deliti, kar znam, z vsemi, ki 
lahko sodelujejo z menoj, in 
se ne zapiram pred novimi iz-
kušnjami. Ne lastim si svojih 

dosežkov in vem, komu vse 
moram biti hvaležna. Poskušam 
vse doživljati globoko in res 
biti odprta za resnico, razumeti 
ljudi, ki so mi nenaklonjeni ali 
mi pripisujejo slabe namene. 
Poskušam sočustvovati z njimi, 
a branim svoj prostor. Predvsem 
pa poskušam povezovati telo, 
čustva, um in duhovno življenje 
v celoto in biti enaka doma in 
v javnosti.
Vem, da bom vedno na poti; 
vsak dan na novo je treba pri-
klicati notranjo moč v svoje ži-
vljenje. Zato vztrajno poskušam 
in pogosto ne znam izpeljati 
vsega, kot bi rada, a se veselim 
vsakega dosežka.«
V zgodbi Dostojanstvo pišete: 
»Deluj tako, da si. Zemlja in 
nebo pa bosta storila preosta-
lo.« Kaj to pomeni?
»Naša naloga je sejati, živeti 
iz sebe in dati, preostali pa so 
svobodni, da se odzovejo ali 
ne. Koliko smo vredni? Tega 
ne povedo odjemalci. Dobro, 
ki ga živimo, obdari zlasti nas 
same. Če čutim, da sem oblo-
ženo drevo, in se veselim svojih 
sadov, me brezbrižni mimoidoči 

ne prizadenejo. Ne žalujem nad 
seboj, kajti moj cilj – roditi svoj 
sad – je bil dosežen. Cilj našega 
dela je odkriti naš talent in ga 
izraziti, samo to je naša nalo-
ga. Če ob tem ostajamo odprti 
za odnose, ljubeči in sposobni 
zaupanja, življenje poskrbi za 
vse preostalo.«
»Vse bistveno je treba nositi 
s seboj. V največji nevarnosti 
te lahko reši le tisto, kar je 
v njem.« Ste imeli pri tem v 
mislih pretekle uspehe?
»Uspeh ni prava beseda. Po-
membne so naše izkušnje, v 
katerih smo začutili svoj najglo-
blji dar, moč, svobodo, gorečo 
ljubezen in polnost vere vase. 
Tam so viri naše moči in vanje 
se lahko vedno vračamo iskat 
svojo dušo, če se izgubimo.«
Kaj so za vas največje drago-
cenosti življenja?
»Sredi mojega vesolja gori ve-
liko sonce, in to je ljubezen, ki 
vse hrani in povezuje.
Sama sebi sem velik dar, ki 
ga želim nositi skozi življenje 
do konca, predano in zvesto. 
Moji domači so dragocenost, za 
katero sem vsak dan hvaležna. 
Prejemam veliko in poskušam 
dajati, kar zmorem. Narava, 
stvarstvo, ki me obkroža in 
nosi, je dragocenost. Vse, kar 
so ljudje kdaj ustvarili, ume-
tnost in znanost, me osrečuje. 
Dragoceno mi je srečati koga, 
ki je prenovil svoje življenje, in 
čutim njegovo navdušenje nad 
lastnimi dosežki. Srečna sem, 
ko komu pomagam prepoznati 
njegov talent. Dragoceno mi 
je odkriti prej prikrito mi re-
snico.«
V Poslednji sodbi pišete: »Ru-
šenje drugih me poruši. Vzvi-

šeno dvigam glavo in obsojam 
bližnjega. Več je mojih žrtev, 
večjemu kupu ruševin vladam. 
Medtem ko sem razvneto ru-
šila, nisem imela časa, da bi 
gradila zase ...« Naj se torej 
človek ne posveča napakam, 
slabostim drugih, marveč naj 
se posveča tistemu, kar hoče, 
svojemu poslanstvu?
»Videti krivico je pomembno, 
pomaga nam, da se ne slepimo 
in ne sodelujemo v izkoriščanju. 
A videti ni enako kot obsojati. 
Zgražanje nas zavaja, preu-
smerja v jezo, zamero in uni-
čevalnost. Razlogov, zakaj kdo 
kaj stori, nikoli ne bomo mogli 
zajeti. Izkušnja drugega nam je 
težko dostopna in lahko se zelo 
motimo. Živeti z dvignjenim 
prstom neti fanatizem, nasilje 
in obnovo maščevalnosti med 
ljudmi. Pravičnosti ni v tem, 
da kažem na krivico, ampak da 
živim pravično, da ne sodelujem 
v nepravičnosti in da gradim, 
kar povečuje blagor sveta. Dan 
ima 24 ur in: lahko kritiziram, 
lahko pa v tem času delam kaj 
boljšega. Če se jezim in sem 
polna ogorčenja (razlogov za to 
res ne manjka), ne morem hkra-
ti delati dobrega. Svet postaja 
lepši zaradi moje ljubezni in 
moči, ne pa ker sem skritizirala 
nepoštenega človeka.«
»Saj človek ni na svetu zato, da 
bi čistil tuje vrtove, ampak kaj 

zgradil na svojem očiščenem 
vrtu ...« Kako ste vi očistili in 
še čistite svoj vrt?
»Čiščenje življenja poteka skozi 
odnose. Bolj kot smo iskreni, 
pristni, naravni, v stiku s seboj, 
čistejše je naše ravnanje. Preči-
ščevanje sebe ne sme biti nabito 
s hlepenjem po popolnosti. Kdor 
išče popolnost, postaja nasilen, 

neha spoštovati, kar obstaja, 
kajti nič mu ni dovolj za obču-
dovanje in ljubezen.
Pomembno je ravnovesje od-
nosov. Če posadimo med seboj 
skladne rastline na pravo mesto, 
bo vrt živ in vitalen. Ni treba, 
da kar naprej kaj pulimo. Raje 
mirno in pošteno poglejmo, kaj 
delamo, kam hodimo, kaj govo-
rimo, kako se odločamo. Plevel 
običajno sejemo sami.«
V Kovačnici srečnih zvezd ste 
zapisali: »Ni nujno, da vse 
razumem. Najdbišč porušene 
preteklosti je nešteto in izkopa-
nin ne manjka nikoli. Raje bom 
odpirala nova gradbišča. Moč 
mi ne prihaja iz prekopavanja 
izgubljene dežele. Moč privre 
iz raziskovanja novega časa.« 
Ljudje prepogosto zremo nazaj 
čez ramo, preredko pa gledamo 
naprej?
»Preteklost je prav poznati, sicer 
nas napada izza hrbta in od tam 
vodi naše življenje. Pri soočanju 
s preteklim trpljenjem rabimo 
pomoč sočutnega človeka, da 
okrevamo in se naučimo žive-
ti odraslo. Toda potem pride 
naslednji korak. Preteklost se 
rada vrača, a prav tako jo lahko 
prijazno vedno spet pošljemo 
tja, od koder je prišla. Vse tisto 
je mimo. Naše telo, srce je 
tu, želi si živeti. Zamislite si 
dvorišče bolnišnice in otroka, 
ki je doživel vojno, ostal brez 

staršev in mu manjka noga. Kaj 
se zgodi, če zagleda psička? 
Žalostne oči se mu zasvetijo, 
ves šibek in prestrašen vseeno 
kmalu iztegne ročico. Rad bi 
se igral, rad bi živel. Učimo 
se od otrok, kaj je ljubezen do 
življenja in kaj pomeni živeti 
na novo!«
Tatjana Svete

Ste imeli pri naslavljanju 
zadnje knjige v mislih 
človekovo notranjo moč, 

ki se lahko izrazi na sto na-
činov?
»Da. Notranja moč se nenehno 
spreminja; z njo se odzivamo 
vse življenje in vsak dan na kaj 
novega. Življenje je zapleteno, 
raznoliko in nepredvidljivo ter 
zahteva veliko veščin vseh vrst. 
Nekatere nam gredo dobro, 
mnogih pa ne obvladamo, ko se 
pojavi nova okoliščina. Na vse 
nismo pripravljeni enako dobro, 
pogosto nas kaj preseneti. Ne-
kateri se znajo, na primer, dobro 
bojevati in vztrajati, ne zmorejo 

VERA VASE NASTAJA POČASI
Življenje je 
zapleteno, 
raznoliko in 
nepredvidljivo, 
zahteva veliko 
veščin vseh vrst 
– Preizkušnjam 
smo kos, ko se 
spoprimemo z 
njimi tako, da 
zajemamo iz 
svojih najglobljih 
darov, moči, 
svobode, goreče 
ljubezni in 
polnosti vere vase, 
odkriva pesnica, 
pisateljica in 
strokovnjakinja 
na področju 
psihologije Alenka 
Rebula – Notranja 
moč nam pomaga 
obvarovati, kar je 
v nas najlepše in 
dragoceno

Ob knjigi Sto obrazov notranje moči

»SREDI MOJEGA VESOLJA 
GORI VELIKO SONCE, IN TO 
JE LJUBEZEN, KI VSE HRANI 
IN POVEZUJE.«

Zaradi notranje moči zmoremo v obupu najti izhod v novo srečo, v 
radosti pa pot, da ne zapravljamo pridobljene sreče, razlaga Alenka 
Rebula.

»Cilj našega dela je odkriti naš talent in ga izraziti. Če ob tem 
ostajamo odprti za odnose, ljubeči in sposobni zaupanja, življenje 
poskrbi za vse preostalo.«

FO
TO

: I
Z 

AR
H

IV
A 

AL
EN

KE
 R

EB
U

LA

FO
TO

: I
Z 

AR
H

IV
A 

AL
EN

KE
 R

EB
U

LA

Ljubljana, sreda, 2. februarja 2011, leto XIX, št. 5      Izhajajo vsako sredo kot priloga Slovenskih novic

ARA zalo`ba d.o.o., Ljubljana
www.misteriji.si
tudi e-Misteriji


