
»Meditacija je spretnost odkrivanja zadovoljstva na 

dnu svojega bitja. Zato, da ga nato delimo s svetom!« 

 

Meditacija ● Spoznajte svoj um 
Pred dvema desetletjema in pol je mlad, razočaran ameriški aktivist 
Matteo Pistono odpotoval na Himalajo, kjer je srečal tibetanskega 
meniha, ki je meditiral že štirideset let. Njegove prijazne oči, polne 
neizmerne prostornosti - kot nebo nad tibetanskimi vršaci - so se 
mladeniča globoko dotaknile. Mojstrove besede, da bo lahko pomagal 
spremeniti svet na bolje šele potem, ko se bo naučil meditirati, so 
mladeniču obrnile življenjsko pot. V praktičnem vodniku meditacije 
povzema izkušnje, ki jih je v naslednjih desetletjih pridobil na srečanjih 
s številnimi učitelji, med predanim zbiranjem meditativnih praks in z 
lastnim meditativnem potovanju vase. Avtor je prepričan, da meditacija 
ne bi smela biti težka in neprijetna pot, čeprav ni vedno lahka. Morala bi 
biti napolnjujoča izkušnja, dinamičen in stalen proces, ko širimo svoje 
zavedanje in spoznavamo svoj um. Vodnik je namenil popolnim 
začetnikom in tudi tistim, ki so že na poti meditacije, pa se jim je 
zataknila in iščejo pot, kako naprej. Vsebina je razdeljena na osem 
poglavij. Prvo poglavje svetuje, kako z meditacijo pričeti. Drugo 
poglavje se posveča kultiviranju mirnosti in udobja. Tretje in četrto 
poglavje - osišče priročnika - se posvečata zaznavanju resničnosti in 
popolnemu odpiranju svetu. Peto poglavje svetuje, kako vključiti 
meditacijo v vsakdanje življenje, šesto poglavje pa, kako delati s svojim 
umom. Sedmo poglavje se osredotoča na meditacijo, kontemplacijo in 
razmišljanje. Osmo poglavje govori o fokusu, prijateljih in učiteljih. V 
zaključku so dodani nasveti, kako narediti načrt meditiranja. Celoten 
vodnik je naravnan prijazno, prijateljsko in spodbudno. Avtor se skrbno 
izogiba nepotrebnemu zapletanju in mistificiranju. Njegova pot razkriva 
širino, modrost in nežnost, ki jih občudujemo pri največjih učiteljih 
tibetanske budistične tradicije. Predstavitev: Maja Črepinšek 
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