
 »Imamo moč, da spremenimo svoja prepričanja in s 

tem prevzamemo nadzor nad svojim življenjem. Toda 

kako naj to moč v sebi najdemo?…« 

 

Iskanje življenjske vizije  
V procesu odraščanja se v vsakem izmed nas oblikuje program 
osebnih in kolektivnih omejitev, ki nam kasneje ne dajo, da bi se 
spremenili, da bi razpeli krila in izboljšali svoja življenja in s tem 
tudi življenja ljudi, ki nas obdajajo. Priročnik najprej korak za 
korakom razkriva mehanizme, ki nas ovirajo in osvetljuje osnovne 
mehanizme podzavestnih vedenjskih programov, nato pa 
postopoma predstavlja prakse, ki nas pripeljejo do spoznanja, kdo 
pravzaprav smo in kakšne spremembe na bolje bi lahko uvedli v 
svoje življenje. Pomaga nam poiskati svojo življenjsko vizijo tako, 
da nam pomaga odkriti, na kakšne načine sabotiramo sami sebe, 
svoj lastni uspeh. Opozarja, da si načinov samo-sabotiranja nismo 
oblikovali sami, temveč so bili v nas vsajeni, in da imamo pravico, 
da jih prepoznamo in presežemo. V procesu iskanja življenjske 
vizije se zato osredotoča na miselne in vedenjske vzorce, ki se jih 
moramo znebiti. Potem bomo zaživeli bolj polno, kot zavestni 
ustvarjalec lastne poti. Poglavja korak za korakom odgrinjajo 
tančice, ki nam skrivajo dostop do lastnega bistva. Branje teče 
prijetno in razumljivo, pa kljub temu bralca vznemiri, da ob 
posameznih odstavkih zastaja, premišljuje in se vrača. Zdi se, kot 
da bi se v temi počasi prižigale luči, ki postopoma razsvetlijo 
neznano notranjo pokrajino. Priročnik govori o vznemirljivi 
duhovni rasti, o preseganju »nalepk« o sebi, o noči duše, a tudi o 
svetlem jutru, ki bo zagotovo sledilo. Pot Michaela Bernarda 
Beckwitha ne obljublja hitrih razrešitev, ponuja pa optimizem in 
toplino prijatelja, ki nam pomaga razmisliti, kako doseči notranje 
ravnovesje in kako po tej svetli poti stopati naprej. Priporočam v 
razmislek! Predstavitev: Maja Črepinšek 
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