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hovnostŠe ne dolgo od tega je bila duhov-

nost strogo skrita za zidovi samosta-

nov in templjev, z njo pa so se z njo 

»okronali« samo izbranci. Vsaka reli-

gija ima za osnovo duhovnost in 

dolžnost, da jo na pravilen in pošten 

način poda naprej somišljenikom. 

Duhovnost pomeni stik s kreatorjem 

(stvarnikom, Bogom) brez pogoje-

vanj, zato govor imo o duhovni 

svobodi. 

KKKREEEEAAATTTOOOOR JJEEE EEEDDDEENNN, 
POOOOOTTTI DDDDOOOO NNNJJEEGGGGAAA  

JJEEE NNNEŠŠŠŠŠTTEETTTOOO

PPPPoommmmemmmmbbbnno jee ssaaammmoo,,  
ddddaa ppppridddemmmmoo ddoo nnjjjeegaaa,  
ddddoo kkkkreeaaatooorjja,, kki nnaaasss jeee   

v ttaa ččččuddddovvvvitti sssvveett pppoooslaall  
kkkot mmmooooškeeee innnn žeeennskkkeee oooseebbee.

Pa veste, kako duhovnost doživlja in 

gradi moški in kako ženska? Vnaprej 

se opravičujem, če bom nekomu sto-

pil na njegovo šibko točko in se bo v 

tem prepoznal. To naj sprejme za 

dobro. 

MMOOOŠŠŠŠKKAAAA DDDDUUUUHOOVVVNNNOOOOSSTTT
OOOOOsnnnnovvvnnoooo ppooosslaannsssttvvooo  
mmmmmošššškeeggga nna ZZemmmmljjii jeee,  
ddddaa jjee sskkkrbbbbnnikkk ddrruužžžiinnee.   

Moooošškii s ttoo vvvvllogggoo ppooossstaannne   
zzeeello ooooddggggovvoooreeeenn iinn ppooppppoolnnnoommmmaa 

ppreeeedaaann ssssvvojji naaloooggi..

Njegovo fizično telo postane močno, 

stabilno, govor odločen, stoji trdno 

na tleh in postane pravi gospodar 

družine. Skrbi, da ima družina vse, 

kar potrebuje za preživetje. S tem 

dejanjem tudi spremeni odnos do 

sebe in svojega notranjega čustve-

nega sveta. Zamenja nežnost s trdo-

to. Spolnost je samo za nadaljevanje 

potomstva. Hkrati pa je v sebi nežen, 

čustven, ljubeč, predan … Vedno je 

prebujen, ima nadzor nam vsem, kar 

se dogaja v njegovi bližini, in skrbi za 

varnost družine. To je osnova mo-

škega, ki ga je kreator ustvaril. 

Danes je ta moški drugačen. Skozi 

pretekle generacije in modernejši na-

čin življenja so se zasnove tega spre-

menile in moške odpeljale stran od 

osnovnega bistva. Tak moški se sko-

raj več ne pozna in večina njih je »iz-

gubljena« v tem svetu. Moški imajo 

veliko težav tukaj in zdaj, posebno pa 

v odnosih do nasprotnega spola. 

Težko razumejo žensko naravo in vse 

tisto, kar vsebuje. Delajo tisto, kar so 

videli in se naučili kot otroci, dokler 

tega zavestno ne spremenijo, kar je 

tudi njihova naloga.

Ženska duhovnost je drugačna od moš-

ke, čeprav oba prihajata iz istega vira. 

ŽŽŽennsskkaa zaaassnoooovaaa jje biitii žžeennaaa,,
paaaartnnnnerkkka iiinn mmmaaattii.

Kreator je dal ženski zasnovo mate-

rinstva in s tem je v njej sprožil dru-

gačen pogled na ž iv l jen je.  Je 

čustvena, nežna, umirjena. Ima zelo 

izrazit materinski čut in je do svojih 

otrok zelo zaščitniška. S čustvenimi 

odzivi duhovno raste, ob tem pa pot-

rebuje podporo in razumevanje. Ima 

potrebo po družabnosti, razumeva-

nju in sprejetju, zato ji veliko pomeni 

pozornost. Ob sebi želi imeti trdno 

podporo in varnost, ki jo največkrat 

išče v partnerju. Kreator ji je dal ču-

dovito darilo in dobro bi bilo, če bi 

moški to znal ceniti. Devet mesecev 

pod srcem namreč nosi živo bitje in 

mu da možnost, da zaživi v tem sve-

tu. Zanjo je to najlepša in najmočnej-

ša duhovna rast, če to rast sprejme z 

odprtim srcem. V popolni harmoniji 

starševstva je to najlepše doživetje.

 

VVVVV RRRREŠŠŠŠEEVVAAANNJJUUU  

Vsak moški in ženska v sebi nosi raz-

lična čustva, prepričanja in vzorce. 

Vsak od nas jih rešuje na sebi lasten 

način in s tem duhovno raste. Reše-

vanje težav je lažje, kadar človek živi 

le lastno življenje, težje pa je, kadar 

partnerja živita skupno življenje in ob 

tem rešujeta še svoje osebne težave. 

Če živimo lastno življenje, namreč ne 

polagamo računov nikomur razen 

sebi. Svoje težave rešujemo tako, da 

se ne oziramo na okolico in ljudi, ki 

živijo v njej.

MOŠKI se ob pojavu problema 

največkrat zapre vase in jo rešuje po 

svojih zmožnostih. Ne dovoli si pomoči, 
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čas rešitve pa je lahko zelo kratek ali 

zelo dolg. Med tem časom »živi« živ-

ljenje. Okolica in ljudje so mu največ-

krat v napoto in mu postanejo tujci. 

VV ssebbbbi nnnossii zaaassnoovvvooo, dddaa  
»jjjee ppprriisiillljennnn« ssssaammm naaajttti rreeššiitevvv. 
NNNNjeegggovvvv ummm nnnne ddoovvvooolii slliššaatiii 

reešššitveeee, kii  mmuuu jiiihh pppoonnuujjaajjoo ddruuuggi, 
aaammppppaakk strrooogoooo vvzzttraaajaaa,, daa boooo 
ssammmmm nnaašeeeel izzzzhhooodd izz ttteežaaavve. 

V tem času njegove odsotnosti ni pri-

jetno živeti v njegovi bližini. Zato za 

svoj duhovni razvoj dostikrat potrebu-

je trdo preizkušnjo in šele po njej v 

njegovem življenju pride do korenitih 

sprememb.

ŽENSKA svoje težave rešuje s ko-

munikacijo in potrebuje sogovornika 

oziroma poslušalca. Težavo tako 

ozavesti in jo s komunikacijo, poslu-

šanjem in razumevanjem sogovorni-

ka zelo hitro reši. Ženska večkrat 

pove svojo težavo in ji tako da mož-

nost popolne razrešitve. Pri njej se 

pogosto sprosti čustveni naboj, zato 

je pomembno, da jo razumemo, 

sprejmemo in podpiramo v času re-

ševanja njene težave. 

ŽŽŽŽennnsskaaaa pooootreeeebbuujujee zzzaaauuppnnnikkaa,  
kkii jee dooobbeeer pooossluuušššaalleccc,  

joooo znnnna sssprreeejeeettii, rraazuuummmmeetii inn jjjii 
sssttatii  oobbbb sttrrrannnni. NNNee pppooottrrebbbuujeee 
nnnnekkoooogaaaa, ddaa bbbbi taaakkojj ppprriiskkkoočiil 

nnaaasprrrootiii  zz rrreešiittvvijoo. 

MOŠKI POTREBUJE UMIK, ŽENSKA POSLUŠALCA
Duuhovvvnnost jee sspremmmmljevaaleec vsaaaakeega žživeegaa bbitjaa ttuukaj nna zemmmljji. Uči 
naas spprreemenniitti nnaš oooosebni inn druuuužbbeni rrazzvoj izz »ssslaabbegaa« v »bolljjššegga«. 
Živvimooo vv časuuu,, kko lahhhhko reččeemo, daa je dduuhhovnnoost zaa vvečino lljudi mmmoodni 
hitt in zzaa njoo sskkrivaajoo svoojjee »naaaapaake iin sslabboosttii«. NNjennaa zzasnnoovaa je 
meedteeemm povvvsseem nneeekaj ddrugegggga. Kakkoo joo ddoojemmmaammo mmmošški innn kaako 
ženskeee? Se naašaa duhhhhovnaa ppot raaazliikujee??

V njeni naravi je, da sama razume te-

žavo, se sooči z njo in jo za vedno 

spremeni sebi v korist.

OObbbba ssssppoolla mmmmooorataaa veeeliiikkoo vvložžžiitti 
vv raaaazuuummmeeeevaannnjeee mmoošškkee innn žžžeenssskke
nnaaarravveee. ZZZatoooo prrraaviimmooo, ddaa mmmoššškki 

pppprihhhhaajaaajjo zzz MMMMaarsssaa iinn žžeennnskeee  
z VVVVeenneeereee, koooott jeee tooo zzzaaapiissaal   

vvvv knnnnjiggii  drrrr. Jooohhnnn GGGrrayyy. 

Duhovni razvoj je vsakodnevno delo 

na sebi. In tudi če se ga ženske in 

moški včasih lotevamo na povsem 

drugačen način, je za oboje enako 

pomemben. Vsak trenutek in vsi do-

godki so pomembni za naš razvoj. 

Predvsem pa je pomembno, da na 

duhovno pot stopimo v skladu s se-

boj. Eni bodo duhovnost našli v 

kakšni oddaljeni jami, drugi pa že ob 

jutranjem sprehodu, ko meglica od-

stre najlepše poglede na naravo in 

njena čudesa.

DUHOVNA POT


