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Novodobniška duhovnost v Sloveniji: Primer Centra Manas
Novodobniško gibanje je na Zahodu prisotno že od 60. let, v slovenskem prostoru pa se je
pojavilo dve desetletji kasneje. Do danes je novodobništvo prodrlo v različne sfere družbenega
življenja in se ne uveljavlja le v zasebni sferi, temveč tudi v podjetjih in drugih organizacijah.
Novodobniška duhovnost se izraža v izrazito subjektivnem odnosu do religioznih prepričanj.
Strukturno jo določajo predvsem individualizem, potrošniški pristop in neformalna
organizacijska struktura. Ideje novodobniške duhovnosti sem raziskovala na primeru Centra
Manas, ki obenem deluje kot društvo in skupnost. Dokazati poskušam, da gre pri obravnavani
skupini za novo religijsko gibanje s tipično novodobniško obliko duhovnosti. Svoj empirični
del sem tako zasnovala na dveh intervjujih in dveh opazovanjih z udeležbo. Ugotovitve kažejo,
da je Center Manas novo religijsko gibanje s tipičnimi novodobniškimi idejami, izkustvi in
praksami, ki se odražajo v dejavnostih, ki jih izvajajo za svoje člane ter za širši novodobniški
milje.

Ključne besede: novodobniška duhovnost, novo religijsko gibanje, Manas, karizmatični vodja.

New age spirituality in Slovenia: Manas Center
New Age movement in the West has been present from 1960s, and appeared in Slovenia two
decades later. As of today new age has penetrated into various spheres of society and is gaining
ground not only in private life but also in companies and other organizations. New age
spirituality is expressed in a distinctly subjective attitude toward religious beliefs. Structurally,
it is determined primarily by individualism, the consumer approach and the informal
organizational structure. I researched the ideas of new age spirituality on the example of the
Manas Center, which acts as both an association and a community. I am trying to prove that
this group is a new religious movement with a typical modern form of new age spirituality. For
my empirical work, I did two interviews and made two participatory observations. The findings
show that Center Manas is a new religious movement with typical New Age ideas, experiences
and practices that are reflected in the activities for its members and for the wider New Age
milieu.

Key words: new age spirituality, new age movement, Manas, charismatic leader.
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1. UVOD

Nastop moderne dobe je s sabo prinesel korenite družbene spremembe, ki so izrinile
tradicionalen pogled na svet, spremenile odnos med državo in religijo ter družbo v javnem
smislu desakralizirale. V kontekstu zahodnih družb je 20. stoletje postalo znano kot obdobje
vse večje sekularizacije, ki pa jo pogosto napačno razumemo kot zaton religioznosti. Sočasno
s sekularizacijo tradicionalnih religij se je razvijala druga sfera t.i. religiozne pluralnosti v
prostoru. Pojavljati so se začela nova religijska gibanja, nekoliko kasneje tudi novodobniška
duhovnost (Ban, 2008). Avtorji so si razloge za nastanek novih oblik religioznosti razlagali na
različne načine. Nekateri nastanek novih religijskih gibanj v drugi polovici 20. stoletja razumejo
kot posledico zatona komunalnosti v urbani družbi (Smrke, 2000, str. 294) ali kot odgovor na
naraščajočo racionalizacijo družbenega življenja (Wallis, 1984, str. 294, v Smrke, 2000, str.
294)1. Vključenost v gibanje ali pripadnost skupnosti pri posamezniku vsekakor blaži občutek
odtujenosti v svetu in postavlja temelje njegove identitete, ki je v moderni družbi nejasna in
fluidna (Smrke, 2000, str. 294–295).
Po drugi strani pa je danes privlačnejša novodobniška duhovnost, ki temelji predvsem na
občutku izbire in svobode. Duhovnost je predstavljena zgolj kot možnost. Posameznik ima
prostor za eksperimentiranje, zato je prosto prehajanje med različnimi duhovnostmi nekaj
popolnoma vsakdanjega. Za novodobniško duhovnost so tako značilni zelo individualen in
subjektiven odnos do religioznih prepričanj, izredno intenzivno duhovno izkustvo (Ban, 2008)
ter nenehno prevzemanje in spajanje različnih, včasih celo nasprotujočih si nazorov in sistemov
v skladno celoto (Črnič, 2012).

1

Wallis, R. (1984). The Elementary Forms of New Religious Life. London: Routledge&Kegan Paul.
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Vsekakor je religijski trg z nastankom pluralnosti izbire postal izredno tekmovalen. Religijska
prepričanja se v različnih medijih oglašujejo in prodajajo na konkurenčnem trgu, ki
posamezniku omogoča poljubno kombinacijo različnih doktrin, praks in storitev. Pripadnost
zgolj eni religiji ali duhovnim skupinam tako ne obstaja več (Ban, 2008).
V svojem diplomskem delu se posvetim teoretski obravnavi novih religijskih gibanj, opredelim
značilnosti karizmatične avtoritete ter nekoliko podrobneje opišem novodobništvo. Raziskujem
glavne značilnosti novodobniške duhovnosti, razčlenjujem poglavitne novodobniške dejavnosti
ter poskušam opredeliti novodobnika. V drugem delu se s pomočjo opravljenih intervjujev in
opazovanj z udeležbo ter na podlagi že opravljene teoretske raziskave posvetim empirični
obravnavi primera Centra Manas. Pri tem iščem značilnosti tako novega religijskega gibanja
kot tudi novodobniške duhovnosti ter raziskujem vlogo karizmatične vodje v obravnavani
skupnosti.

1.1. Raziskovalna vprašanja in cilji raziskovanja
Cilj diplomskega dela je analiza skupine Centra Manas, ki hkrati deluje kot skupnost in društvo.
Moj cilj je umestiti skupino v novodobniško duhovno gibanje na podlagi razumevanja
organizacijske strukture Centra Manas in prepoznavanja doktrinarno-ritualnih osnov delovanja
obravnavane skupine. Osnovno raziskovalno vprašanje se torej glasi: katere so tiste značilnosti,
ki Manas opredeljujejo kot novodobniško duhovno gibanje? Ker skupina deluje tudi kot
skupnost, bom pod drobnogled vzela prisotnost karizmatične avtoritete, ki je skupnost
ustanovila in jo tudi vodi. Zato sem si zastavila tudi drugo raziskovalno vprašanje, ki se glasi:
kakšna je vloga karizmatične vodje v skupnosti Manas?

1.2. Metodologija
V teoretskem delu diplomske naloge sem uporabila analizo sekundarnih virov, ki temelji
predvsem na uporabi znanstvenih monografij in strokovnih člankov.
V empiričnem delu diplomske naloge sem uporabila primarne vire kot osnovo za razumevanje
delovanja obravnavane skupine. Osrednja znanstvena metoda je bil polstrukturiran intervju, ki
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sem ga pripravila vnaprej in ga med intervjujem tudi prilagajala. Opravila sem dva
polstrukturirana intervjuja, prvega z vodjo skupnosti in drugega z njenima članicama. Prav tako
sem uporabila znanstveno metodo opazovanja z udeležbo, ki mi je pomagala priti do boljšega
in širšega razumevanja obravnavane tematike. Opravila sem dve opazovanji z udeležbo.

9

2. SODOBNA ALTERNATIVNA RELIGIOZNOST

Za razliko od predmodernega obdobja, ko je na določenem ozemlju dominirala ena religijska
tradicija, je za moderno dobo, ki jo določata heterogena družba in hiter pretok informacij,
značilna široka ponudba religijskih idej. Tradicionalne religije za veliko število ljudi še vedno
predstavljajo steber religioznosti, a vendar lahko posameznik od druge polovice 20. stoletja
naprej svobodneje izbira, prepleta in preizkuša različne ponudbe religijskih vsebin. Nova
religijska gibanja so ustvarila alternativo duhovnosti, ki jo ponujajo tradicionalne religije (Črnič,
2012, str. 18–19). »Alternative se pojavijo v idejah in praksah okultnih in mističnih tradicij
starodavnega Zahoda in Vzhoda, v reinterpretacijah idej dominantno judovsko-krščanske
tradicije, pa tudi v eklektičnih in sinkretičnih religijskih inovacijah« (prav tam, str. 19).
Za tovrstne sodobne alternativne duhovnosti »so značilne zasebne, neinstitucionalizirane oblike
verovanj in praks, področje svetega se seli (tudi) izven tradicionalnih religijskih institucij,
temeljna pozornost pa se preusmerja iz zunanjih objektov čaščenja (bog, cerkev, sveti spisi) v
posameznika samega« (prav tam, 20). Gre za zelo osebna in ponotranjena verovanja, ki so
usmerjena k individualnemu doživljanju božanstva (Partridge, 2004, str. 17).
Sodobni duhovni iskalci so do tradicionalnih religijskih institucij in njihovih avtoritet pogosto
skeptični in nezaupljivi (Črnič, 2012, str. 19). Nekatera gibanja prav tako izrecno zanikajo, da
so religije. Razlog pogosto tiči v težnji k odmiku od monopolnih tradicionalnih religij in želje,
da se predstavljajo kot nekakšna drugačnost (Barker 1984, v Smrke, 2000, str. 294)2.

2

Barker, E. (1984). The Making of a Moonie. Oxford: Blackwell.
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2.1 Nova religijska gibanja
Kot pravi Partridge (2004, str. 10), se »novo« v novih religijskih gibanjih bolj nanaša na
duhovnega iskalca in manj na samo religijo. Večina novih religijskih gibanj predstavlja stare
religije v novem kontekstu in za novo javnost. Med strokovnjaki prihaja do številnih razhajanj
glede tega, katere religije se razume kot »nove«. Smrke (2000, str. 286) opozarja, da obstajajo
širše in ožje definicije novih religijskih gibanj. Nekateri strokovnjaki kot »nove« razumejo vse
tiste religije, ki so nastale v 20. stoletju, spet drugi tiste, ki so nastale po 2. svetovni vojni, ali
pa tiste, ki so nastale po letu 1960, nekateri pa kar vse tiste, ki so nastale po francoski revoluciji
(Smrke, 2000, str. 286). Parsons (1993, str. 285) izpostavlja še dve ključni dilemi pri definiranju
novega religijskega gibanja. Kot prvo se postavlja vprašanje, ali je treba nekatere skupine
obravnavati le kot moderno različico tradicionalnih religij ali kot novo religijsko gibanje.
Tradicije, iz katerih izhajajo nekatera nova religijska gibanja, namreč niso nujno nove, oblike
njihove reinterpretacije in izražanja pa so vsekakor modernega izvora. Kljub temu meje niso
jasne in v praksi lahko naletimo na vrsto dilem. Kot drugo pa se postavlja vprašanje, ali so vsa
nova religijska gibanja sploh religiozna. Nekaterih, kot so na primer psihoterapija, razvijanje
človeškega potenciala, samoreligioznost idr., zelo pogosto ne moremo opredeliti kot religije,
saj ne vključujejo nič nadnaravnega ali duhovnega. Poleg tega njihovi pripadniki pogosto sami
izrecno zanikajo, da gre za religijo (prav tam, 285–288). »Novo« je torej začasna in prostorska
kategorija, okoli katere ne moremo postaviti jasne in enotne definicije.
Kot pravi britanska sociologinja Eileen Barker (1995, str. 166–167, v Črnič, 2012, str. 25)3, so
nova religijska gibanja »dinamičen pojav, ki ga je potrebno razumeti skozi njegovo
spreminjanje«. Vsako posamezno novo religijsko gibanje tako s časom dozoreva, se spreminja,
nekatera gibanja pa tudi propadejo. Razvoj in spreminjanje novih religijskih gibanj težko

3

Barker, E. (1995): Plus ça change... Social Compass, 42(2), 165–180.
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posplošujemo, a vendar lahko rečemo, da je večina novih religijskih gibanj nastala iz majhne
skupine ljudi, ki so se med seboj dobro poznali in ki so v skupino vstopili zavestno, tj. se vanjo
niso rodili. Gre torej za prvo generacijo članov novih religijskih gibanj, ki so v nasprotju z
naslednjimi generacijami tudi najbolj entuziastični in predani gibanju ter skupnosti. Večino
članstva na začetku predstavljajo predvsem mladi pripadniki srednjega razreda. Nova religijska
gibanja na začetku pogosto vodijo kar njihovi ustanovitelji, ki se pri vodenju gibanja opirajo
predvsem na močno karizmo (prav tam).
Za nova religijska gibanja je vsaj v začetnem obdobju značilen jasen dualizem – »mi« in »oni«.
»Oni« naj bi predstavljali svet skušnjav, ki se mu je treba izogibati. Iz tega razloga so nekatera
nova religijska gibanja tudi omejila stike članov z zunanjim svetom. Odziv širše družbe na nova
religijska gibanja je bil tako pogosto zelo negativen (prav tam, str. 26).
Zgoraj naštete lastnosti novih religijskih gibanj veljajo danes zgolj za nekatera gibanja. Nova
religijska gibanja se čedalje bolj prilagajajo družbenemu okolju, temu primerno pa spreminjajo
tudi svojo ideologijo in delovanje. V notranji organiziranosti novih religijskih gibanj prihaja do
čedalje večje strukturiranosti in večjih razlik med člani, njihovi odnosi pa se vedno bolj
formalizirajo. To velja predvsem za gibanja, ki se pojavljajo v internacionalnem prostoru (prav
tam).
Barker (1995, str. 171, 179, v Črnič, 2012, str. 26–27) opozarja, da vsa gibanja ne preživijo
začetnega obdobja, tista, ki ga, pa skozi čas neizogibno doživljajo spremembe. Avtorica tako
navaja povečano število članov novih religijskih gibanj, formalizacijo odnosov med člani ter
posledično zmanjšanje števila osebnih interakcij, brisanje meje med člani in nečlani ter
spremembe v strukturi članstva, ki ni več sestavljeno izključno iz mladih ljudi. Tudi način
vodstva in tip avtoritete se skozi čas pogosto spremenita; preoblikuje in prilagodi se doktrina
gibanja, prav tako pa se zmanjšuje število ekstremnih življenjskih slogov in se spreminja
naravnanost okolice do novih religijskih gibanj.
Prej ali slej se vsa nova religijska gibanja tako ali drugače spopadejo z izzivi, ki jih prinese čas.
Spremenijo se načini vodenja gibanja, doktrina in njena interpretacija. Navadno se vodenje
skupine prevesi iz karizmatičnega v bolj birokratski način. Doktrina postaja čedalje
kompleksnejša in bolj razdelana, pripadniki pa si jo lahko različno interpretirajo. Ker postajajo
nova religijska gibanja čedalje manj ekskluzivistična in absolutistična, se ekstremne načine
12

življenja vse bolj opušča. To pomeni, da vse več pripadnikov novih religijskih gibanj živi
običajno življenje. Če se je v začetnih fazah nastanka novega religijskega gibanja pripadnike,
ki niso bili popolnoma predani gibanju, izločilo iz skupnosti, se v kasnejših fazah dogaja
predvsem obratno. Razlog za to je prilagajanje širši okolici ter posledično vzpostavljanje
harmoničnega dialoga med gibanjem in širšo družbo (prav tam, str. 28).
Spremembe pa ne nastanejo zgolj znotraj posameznega novega religijskega gibanja, temveč
vzniknejo v širši družbi. Govorimo o ekonomskih, političnih in socialnih spremembah na
nacionalnih in globalnih ravneh. Nenehne spremembe povzroča tudi stalni razvoj tehnologij, ki
omogočajo čedalje hitrejši pretok informacij in ustvarjajo vedno večje potrebe, med drugim
tudi duhovne (prav tam).
2.1.1

Tipologija novih religijskih gibanj

Za nova religijska gibanja je značilna pestrost, ki se zrcali v različnih organizacijskih oblikah,
strukturi, vodenju, odnosu do sveta, življenjskemu slogu idr. (Črnič, 2012). Prav zaradi njihove
pestrosti je nova religijska gibanja težko klasificirati. Tipologije novih religijskih gibanj so
ustvarili številni avtorji, a vendar so nastale v različnih kulturnih okoljih, zato jih ne moremo
razumeti kot univerzalne. Tipologije novih religijskih gibanj se vedno nanašajo na odnos do
nečesa, najsi je to druga religija, doktrinarni izvor, odnos do sveta idr.
Gerald Parsons (1993, str. 281–285, v Črnič, 2012, str. 56–57)4 je ustvaril tipologijo glede na
odnos do tradicionalnih religij. Parsons govori o treh tipih novih religijskih gibanj. 1. Gibanja,
ki izhajajo iz tradicionalnih religij, vendar se od njih razlikujejo po svoji neortodoksnosti in
nenavadnosti. Tovrstna gibanja so deležna legitimnosti s strani svoje matične religije. 2.

4

Parsons, G. (ur.). (1993). The Growth of Religious Diversity: Britain from 1945: Volume I: Traditions. London:
Routledge.
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Gibanja, ki se opirajo na tradicionalne religije in iz njih posredno črpajo svoje nauke. Matične
religije, iz katerih izhajajo tovrstna gibanja, jih ne priznavajo in so do njih pogosto sovražno
nastrojene. 3. Gibanja, ki ne izhajajo iz nobene izmed tradicionalnih religij, vendar pa
sinkretično in eklektično črpajo svoje nauke in ideje iz raznovrstne duhovnosti in drugih tradicij,
znanosti, mistike idr. Ta kategorija je tudi največja tako po številu posameznih skupin kot po
razširjenosti in vplivu. Parsons (1993, str. 283) govori o dveh podkategorijah:
»samoreligioznost« (in z njo povezana religiozno obarvana psihoterapija) ter »novodobniške
religije«.
Parsons (prav tam) »samo-religioznost« definira kot gibanje ali tehnike za samoizpopolnjevanje,
za izboljšanje medosebnih odnosov ali doseganje osebnih uspehov v življenju.
»Samoreligioznost« in različne vrste terapije naj bi omogočale osebno rast, transformacijo
značaja, osebno razsvetljenje ali psihološko ponovno rojstvo, transcendentalno ali mistično
izkušnjo. Pod pojmom »novodobniška religija« pa Parsons (prav tam, str. 284) uvršča
novodobniško spiritualnost in misticizem. Od »samo-religioznosti« se razlikujeta po tem, da
vira in potenciala za napredek ter pomena življenja ne iščeta zgolj v posamezniku samem,
temveč tudi zunaj njega, na primer v naravi ali v transcendentni realnosti (prav tam).
Christopher Partridge (2005) je v svoji enciklopediji nova religijska gibanja razvrstil glede na
korenine, iz katerih izhajajo, to pa so 1. krščanstvo, 2. judaizem, 3. islam, 4. zoroastrizem, 5.
indijske religije, 6. religije vzhodne Azije, 7. domorodna in poganska tradicija, 8. zahodni
ezoterizem in novodobniška tradicija ter 9. moderna zahodna kultura. K zadnji prišteva
duhovnost, ki je usmerjena na slavne osebe, transpersonalno psihologijo, psihedelično
duhovnost, feministično in ekofeministično duhovnost idr.
Roy Wallis (1984, v Smrke, 2000, str. 292–293) je ustvaril drugačno vrsto tipologije novih
religijskih gibanj. Ta temelji na kriteriju odnosa novega religijskega gibanja do sveta in okolja.
Wallis tako razločuje 1. svetu pritrjujoča, 2. svet zavračajoča in 3. svetu prilagajajoča se nova
religijska gibanja. Tovrstno klasifikacijo moramo razumemo bolj kot tipologijo oziroma idealne
tipe, kajti le malo je resničnih primerov, ki bi povsem ustrezali le enemu ali drugemu tipu.
Določeno novo religijsko gibanje lahko tako v svojem nastanku spominja na en tip, kasneje pa
na drugega (Smrke, 2000, str. 293).
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Nova religijska gibanja prvega tipa po Wallisu sprejemajo vrednote širše družbe in ne zavračajo
posvetnih ciljev. Pripadniki tako živijo povsem običajno življenje, ki ni omejeno s strogimi
pravili, družbenim nadzorom ali kakšnimi posebnimi omejitvami. Njihov cilj je osvoboditev
posameznika svoje omejenosti in nevednosti ter posledično odkritje človekovega potenciala s
posebnimi tehnikami sproščanja. Tovrstna gibanja niso izključujoča, prav tako ne vključujejo
spreobračanja posameznikov. Storitve, ki jih ponujajo, so tudi tržno naravnane (1998, v Črnič,
2012, str. 61–62)5.
Nova religijska gibanja drugega tipa po Wallisu svet v splošnem zavračajo, saj ga razumejo kot
nekaj pokvarjenega. Običajno gre za gibanja, ki imajo zelo jasno razdelano idejo religijske
resnice, od svojih pristašev pa zahtevajo absolutno predanost in podvrženost strogim pravilom,
ki pogosto temeljijo na samoodrekanju in asketskem načinu življenja v skupnosti (prav tam, str.
60–61).
Svetu prilagajajoča se nova religijska gibanja po Wallisu ne zavračajo družbenih vrednot v
celoti, vendar pa zavračajo uveljavljene religijske institucije, ki naj bi bile duhovno izpraznjene.
Cilj tovrstnih gibanj ni izboljšati položaj posameznika v družbi ali spremeniti družbo kot celoto,
temveč obuditi osebno duhovno življenje (prav tam, str. 62).

2.2 Karizmatična avtoriteta
Predvsem v začetnih fazah delovanja igra v novih religijskih gibanjih ključno vlogo
karizmatični voditelj. Weber (1968, str. 328–329) karizmatično avtoriteto razloži kot eno izmed
treh vej legitimne avtoritete. Legitimnost avtoritete lahko namreč sloni na racionalnih,

5

Wallis, R. (1998, 1984): Three Types of New Religious Movements. V L. R. Dawson (ur.), Cults in Context.
Readings in the Study of New religious Movements (str. 39–72). New Brunswick, London: Transaction Publishers.
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tradicionalnih ali karizmatičnih temeljih. Primer racionalne avtoritete je zakonska avtoriteta,
njena legitimnost pa temelji na vzorcu normativno sprejetih pravil. Tradicionalna avtoriteta
temelji na sprejetem prepričanju v svetost tradicij, legitimnost avtoritete pa izvira prav iz statusa
podedovane tradicije in s tem povezane hierarhije. Karizmatična avtoriteta, ki je za nas
najpomembnejša, temelji na veri v specifično in izjemno svetost, herojstvo ali nadčloveško
lastnost nekega subjekta (prav tam). Nosilec karizmatične avtoritete se torej ne opira na pravila,
racionalnost ali podedovani status, temveč zgolj na sebi pripisane nadnaravne, nadčloveške ali
druge izjemne lastnosti. Te lastnosti, ki jih ne more posedovati navaden človek, pa nosilcu
karizme omogočajo privilegiran status (Weber, 1978, str. 241, v Črnič, 2012, str. 29)6.
Vendar pa karizma ne obstaja sama po sebi. Karizma je produkt interakcije med voditeljem in
privrženci in ne obstaja, če ne vključuje osebne predanosti sledilcev in če je sledilci ne
prepoznajo in priznavajo (Črnič, 2012, str. 29). Sledilci prostovoljno prepoznavajo
karizmatično osebo kot verodostojno, do tega pa pride zaradi znamenja ali dokaza, ki vedno
izvira iz čudeža. Osebno karizmo je tako treba vedno znova dokazovati in obnavljati. Voditelj
ohranja svojo legitimnost zgolj do takrat, dokler prejema priznanja in dokler zadovoljuje
potrebe svojih sledilcev ali učencev (Weber, 1968, str. 362). Pri vzpostavljanju in ohranjanju
karizme je torej ključen dvostranski proces, saj imata obe strani vzajemne koristi. V tem smislu
gre za racionalno izmenjavo (Wallis in Bruce, 1986, str. 129–152, v Črnič, 2012, str. 29)7.
Če karizmatična oseba dlje časa ne uspe potrditi svojih izjemnih sposobnosti, je zelo verjetno,
da bo njena karizmatična avtoriteta izginila. Ker je treba karizmo vedno znova obnavljati, jo
lahko razumemo kot izredno nestabilno podlago za avtoriteto. Prav tako se karizma po smrti
njenega nosilca izredno težko ohrani. Kot pravi Weber, se karizmatična avtoriteta sčasoma

6
7
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kvečjemu rutinizira ali institucionalizira ter posledično spremeni v tradicionalno ali racionalno
avtoriteto oziroma postane kombinacija obeh (Weber, 1968, str. 363–366).

2.3 Novodobništvo
Z izrazom novodobništvo ali new age označujemo alternativne sodobne duhovne oblike gibanja,
ki se od novih religijskih gibanj ločijo predvsem po svoji organizacijski strukturi.
Novodobništvo ima namreč izredno ohlapno institucionalno strukturo in navadno ne pozna
institucionaliziranega in etabliranega vodstva, uradnih svetih knjig, doktrin, obredov ali praks
(Ban, 2008, str. 16). Novodobniška gibanja svoje delovanje le redko prijavijo kot versko
skupnost, nekaj jih deluje kot društvo. Za razliko od novodobniških gibanj je organizacijska
struktura novih religijskih gibanjih bistveno bolj razvita (Ban, 2008). Ta temelji bodisi na
karizmatičnem vodji, na fiksni hierarhiji ali demokratičnem vodenju (Flere in Kerševan, 1995,
str. 145, v Lavrič, 2002, str. 232)8. Bistvena razlika med novodobništvom in novim religijskih
gibanjem je tudi v pripadnosti članov. Ta je pri novodobništvu pol- ali neformalna, medtem ko
se pri novih religijskih gibanjih pogosto oblikuje skupnost, ki je odmaknjena od širše družbe
(Ban, 2008, str. 16).
Če temelji novih religijskih gibanj po večini koreninijo v že obstoječi in uveljavljeni religiji
(Ban, 2008), prihaja pri novodobništvu do nenehnega prevzemanja in spajanja različnih, včasih
celo nasprotujočih si nazorov in sistemov v skladno celoto. Govorimo o dveh lastnostih
novodobništva: eklekticizmu in sinkretizmu (Črnič, 2012). Novodobništvo si namreč sposoja
in kombinira elemente iz različnih virov, saj velja prepričanje, da so ideje različnih tradicij
ustvarjene na osnovi skupnega spoznanja (Vincett in Woodhead, 2016, str. 328): iz

8
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tradicionalnih religij, starodavnih in ezoteričnih tradicij, poganstva, alternativne medicine,
vegetarijanstva in ekologije, okoljevarstva in feminizma. Novodobniški fenomen v glavnem
poudarja alternativne načine življenja, ekološko senzibilnost in celovitost. Novodobniška
gibanja so večinoma optimistična, kar se tiče obetov, in alternativna, kar se tiče življenjskih
slogov, zelenih političnih prepričanj in predana splošnemu pogledu na človeštvo, ki vstopa v
novo dobo zavesti in duhovnega napredka (Parsons, 1993, str. 284).
Novodobništvo je izredno kompleksen religijski fenomen, ki ga je zaradi lastne razpršenosti,
eklektičnosti in kaotičnosti težko teoretsko uokviriti (Ban, 2008, str. 16). Uveljavljeni merski
instrumenti, s katerimi se meri religioznost, pri novodobništvu enostavno niso uporabni, saj je
zaradi razpršene in individualizirane narave novodobniških idej in praks nemogoče raziskovati
institucionalne okvire religije, izmeriti obiskovanje verskih obredov in število pripadnikov
(Lavrič, 2002, str. 233). Poleg tega so nekatere značilnosti novodobništva z desetletji izginile,
se preoblikovale ali postale za pripadnike popolnoma nepomembne. Kljub temu lahko vendarle
najdemo skupne točke teh dejavnosti in jih, sicer izredno ohlapno, uokvirimo v novodobniško
gibanje (Črnič, 2012, str. 53–54).
2.3.1

Značilnosti novodobništva

Zelo pomembna značilnost novodobniških gibanj – predvsem v začetnem obdobju njihovega
nastanka – je bila kritična družbena naravnanost, ki se je v obliki kontrakulturnega gibanja
zoperstavila obstoječi kulturi tedanjega časa in s tem izražala množično nezadovoljstvo ter
zahteve po družbenih, kulturnih in političnih spremembah na Zahodu po drugi svetovni vojni.
S svojo kritičnostjo je zadevala tako sekularno kot religijsko sfero. Zavračala je
redukcionistično kartezijansko ideologijo ter uradno krščanstvo, ki mu je očitala avtoritarnost,
dogmatičnost in zbirokratiziranost (Ban, 2008, str. 20). Poleg tega so institucionalne religije za
sodobnega človeka v veliki meri izgubile funkcijo osmišljanja življenja (Lavrič, 2002, str. 236).
Danes novodobniška gibanja izgubljajo svojo prvotno držo in se v čedalje širšem obsegu spajajo
s prevladujočo kulturo (Ban, 2008, str. 20). Novodobniška gibanja danes torej ne preizprašujejo
družbenih problemov in ne iščejo alternativnih rešitev, temveč delujejo bolj kot blažitelj
vsakdanjega stresa, ki ga ljudem povzroča kapitalistično potrošniški način življenja (Črnič,
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2012, str. 75). Van Hove (1999, v Potrata, 2001, str. 164) 9 na primer pravi, da je širjenje
potrošniške kulture novodobništvo spremenilo v trg storitev. Sam tudi predlaga, da bi namesto
besede »novodobništvo« raje uporabljali termin »spiritualni trg«, saj je novodobništvo v
sodobni potrošniški družbi postalo industrija. Danes bi morda lahko trdili, da so novodobniška
gibanja bližje Heelasovi ideji o veji »duhovnih puristov«, ki svojo pozornost preusmerjajo od
družbenih problemov k posameznikovi odgovornosti za realizacijo notranjega prebujenja, ali o
veji »blagostanja«, ki prinaša idejo o dopolnjujočem se soobstoju obstoječega družbenega
sistema in samoaktualizirajoče se duhovnosti (Heelas, 1996, 30–32, v Lavrič, 2002, str. 237)10.
Novodobniška duhovnost ima temelje tudi v milenaristični viziji (Lavrič, 2002), ki pa se je
sčasoma porazgubila in izgubila svoj samoidentifikacijski potencial, ki je vplival na
mobilizacijo množic. Pri novodobniškem milenarizmu gre za optimistično prepričanje o
nastopu nove dobe, s katero naj bi se končali konflikti, prišlo pa bi do pristnejše in globlje
duhovnosti ter do sožitja človeka z naravo (Črnič, 2012, str. 53). Sprva je imela ideja o novi
dobi značilno astrološki pomen, ki je s koncem 20. stoletja naznanjal konec dva tisoč let
trajajoče dobe ribe in začetek dva tisoč let trajajočega obdobja vodnarja. Prav astrološko
znamenje vodnarja naj bi namreč pospeševalo razvoj duhovnosti in dosegalo harmonijo v svetu.
Obstajata dve vrsti prepričanja: da bo prestop v novo dobo nastopil nenadoma, z naravno
katastrofo ali v obliki revolucije, ali pa da bo prehod postopen in se bo realiziral z evolucijo
zavesti (Ban, 2008, str. 20–21). Nova družba po nekaterih novodobniških prepričanjih torej
izhaja iz ideje evolucije, ko naj bi človeštvo doseglo razvojno točko, v kateri bi doseglo
naslednjo evolucijsko raven (Lavrič, 2002). S tovrstnim t. i. evolucionističnim preizkusom naj
bi se po Petru Russllu (1993, str. 240, v Lavrič, 2002, str. 235) 11 soočile vse inteligentne
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življenjske oblike v kozmičnem prostoru. Obstajajo seveda tudi druga razumevanja nastopa
nove dobe, ki se navezujejo predvsem na mitološko obarvane predstave (Lavrič, 2002).
Hanegraaff (1996, str. 158) navaja evolucionizem kot bistveno značilnost novodobniške
duhovnosti, v kateri čas ni razumljen kot fragmentirana dimenzija, temveč kot povezana
kontinuirana duhovna izkušnja, ki postopoma napreduje k višjim ravnem zavedanja.
Značilnost novodobniškega pogleda na svet je tudi tosvetna orientiranost. Gre za osredotočanje
na tosvetno zemeljsko realnost in človekovo eksistenco na tem svetu. Za razliko od
tradicionalnih religij, ki se osredotočajo na onostranstvo in na človekovo eksistenco po smrti,
prinašajo novodobniška gibanja verjetje, da se bo najvišje dobro ob nastopu vodnarjeve dobe
pojavilo na zemeljski ravni. Trenutno življenje na zemlji obravnavajo kot duhovno izkušnjo,
do katere pristopajo pozitivno in z dolžnostjo, ki je del večjih kozmičnih razsežnosti
(Hanegraaff, 1996, v Ban, 2008, str. 111)12.
Za večino novodobniških gibanj velja tudi, da v njihovi sami idejni substanci ni nič ali le malo
novega. Novodobniška duhovnost temelji na reinterpretaciji in sinkretizmu različnih že
obstoječih religijskih in duhovnih izročil velikih svetovnih religij, znanosti ter idej ezoterike,
mistike, magije in okultizma. Prihaja torej do nekritičnega mešanja in spajanja različnih
religioznih elementov krščanstva, budizma, hinduizma, islama in taoizma, pa tudi poganskih in
animističnih ter drugih religij. Pogosto deluje tudi pod vplivi sekularnih, znanstvenih in
filozofskih miselnih tokov (Ban, 2008, str. 21).
Novodobništvo je determinirano tudi s holističnim nazorom, ki je na individualnem nivoju
najpogosteje zastopan v alternativnem in komplementarnem zdravljenju. Gre za nazor, ki
predpostavlja medsebojno povezanost vsega, kar v univerzumu obstaja (Črnič, 2012, str. 51),
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hkrati pa zavrača dualistično, redukcionistično in mehanicistično predstavo o svetu (Hanegraaff,
1996, str. 517). Človek je torej neločljiv del narave in celotnega kozmosa, ki deluje po principu
samoorganizacije, zato lahko trdimo, da sta za novodobništvo značilna kozmocentričen pogled
na svet in zavračanje egocentričnega antropocentrizma (Črnič, 2012, str. 51). Nekatera
novodobniška gibanja ne zavračajo nasprotujočih si polov, temveč jih združujejo v sintezo
(Hanegraaff v Ban, 2008, str. 112). Holistični nazor po Hanegraaffu (1996, str. 365–366)
temelji na štirih točkah, ki pa niso nujno zastopane pri vseh novodobniških gibanjih:
-

vse bivajoče oziroma vsa realnost izhaja iz enega vira;

-

med vsem bivajočim obstaja univerzalna povezanost;

-

odnosi med bivajočimi entitetami izražajo dinamično harmonično nasprotje;

-

celovitost je prisotna v vsakem kozmičnem delcu.

Vsem novodobniškim gibanjem sta skupna tudi najpomembnejša in najvišja cilja človeškega
obstoja, to sta samoduhovnost in samouresničevanje (Črnič, 2012, str. 52). Glavno sporočilo
samoduhovnosti je, da se ljudje preveč identificiramo z zunanjimi družbenimi pritiski in
pričakovanji ter lažnim egom. Če želimo najti in osvoboditi svoj »resnični« jaz, moramo
odvreči vse družbene pogoje in najti svojo pravo, avtentično in subjektivno realnost (Vincett in
Woodhead, 2016, str. 328).
Bistvo novodobniške duhovnosti je tako notranja transformacija posameznikove zavesti, to pa
se zgodi s prebujanjem duhovnega jaza (Lavrič, 2002, str. 233). Posameznik s samorealizacijo,
samoraziskovanjem in introspekcijo doživlja duhovna izkustva (Smrke, 2000, str. 292).
Usmerjenost v izkustveno doživljanje Lavrič (2002, str. 233) imenuje »mistično stanje zavesti«.
Cilj duhovnosti pa ni najti boga, temveč sam postati bog (Smrke, 2000, str. 292). Hanegraaff
(1996, v Ban, 2008, str. 133) tovrstno značilnost novodobništva imenuje psihologizacija religije.
Novodobniška duhovnost je namreč razložena s psihološkimi kategorijami, uporablja se tudi
terminologija, ki izraža izrazito povezanost s psihološkimi in ezoteričnimi pojmi. Psihološka
paradigma se opira na dve sprejeti načeli, to sta »jaz sem Bog« in »vsak ustvarja svojo lastno
realnost«. Prvo načelo temelji na prepričanju, da se Bog nahaja v notranjosti vsakega
posameznika in da je Bog neka notranja psihološka entiteta. Pri drugem načelu pa človek
pridobi moč boga stvarnika, saj lahko sam ustvarja svojo lastno realnost (prav tam, str. 113).
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Čeprav se zdi novodobniška duhovnost individualistična v smislu poglabljanja v svojo lastno
duhovno izkustvo, je ne smemo razumeti kot stvar popolnoma zasebne narave, kajti ti
posamezniki se združujejo na različnih seminarjih, delavnicah, terapijah, izobraževanjih itd.
(Vincett in Woodhead, 2016, str. 325). Prav tako je za novodobništvo značilen tudi poudarek
na univerzalistični filozofiji, v kateri je posameznik razumljen kot del širše celote, v tej celoti
pa so medsebojno povezane vse oblike življenja (prav tam, str. 328).
Potrata (2001) navaja še eno skupno točko vseh novodobniških duhovnih gibanj. Vsi
novodobniki namreč človeško naravo razumejo enako. Verjamejo, da je človek v svojem bistvu
dober, pozitiven, zdrav, kreativen, spontan ter optimističen. A ker nam družba s svojimi
institucijami vsiljuje pravila in nas poskuša ukalupiti v prevladujoče družbene sisteme,
izgubimo stik s pravim jazom oziroma sami s seboj in z naravo, posledično pa se v naših telesih
ustvarijo blokade, ki povzročajo raznovrstne bolezni.
2.3.2

Novodobniške dejavnosti

Wouter Hanegraaff (1996) je novodobniško dejavnost razvrstil v štiri sklope: holistično
zdravilstvo, novopoganstvo, komuniciranje s transcendentnimi viri in novodobniško znanost.
Za namen svoje diplomske naloge bom nekoliko podrobneje opisala holistično zdravilstvo in
komuniciranje s transcendentnimi viri.
Holistično zdravilstvo je najbolj vidna in tudi najbolj razširjena praksa novodobniškega gibanja.
Za tovrstno prakso se ne odločajo zgolj pripadniki novodobniških gibanj. Nekateri zdravilstvo
razumejo kot popolnoma duhovno dejavnost, nekateri kot dopolnitev storitev javnega zdravstva,
spet drugi kot zdravstveno preventivo. Mnogi se zatekajo k tovrstnemu zdravilstvu, saj
izgubljajo zaupanje v učinkovitost uradne medicine (Ban, 2008, str. 22).
Holistično zdravilstvo zajema različne metode zdravljenja. Te se bistveno razlikujejo od uradne
medicine. Nekateri postopki in religiozni nazori holističnega zdravilstva so vzeti iz starejših
religijskih in zdravilskih izročil, druge pa so razvili zdravilci sami, in sicer s sinkretičnim
mešanjem različnih tradicij ter sodobnih znanstvenih dognanj. Mednje spadajo homeopatija,
zeliščno zdravljenje, akupunktura, kiropraktika, refleksologija, kraniosakralna terapija, različne
masaže, aromaterapija, nutricionistične terapije, celično zdravljenje, zdravljenje s kristali,
kovinami, barvami, glasbo, zvokom in meditacijo, zdravljenje z vizualizacijo idr. (prav tam).
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Pod holistično zdravilstvo štejemo tudi tisto zdravljenje, ki se ukvarja z dušo. Pod to spadajo
različni psihološki pristopi, med katerimi izstopa šola transpersonalne psihologije, ki želi z
različnimi metodami pospešiti razvoj potencialov pri posamezniku in spodbuditi osebnostno
rast. Transpersonalna psihologija že vključuje religiozno izkustvo, ideje pa najpogosteje črpa
iz vzhodnih religij. Z njo je možno doseči spremenjena stanja zavesti, mistična izkustva, ekstazo,
transcendenco sebstva, občutja samouresničitve, sinergijo telesa in duha idr. S temi izkustvi naj
bi človek stopil v stik s samim seboj, in sicer s tistim delom sebe, ki se zaradi širšega okolja in
pritiskov ni uspel razviti (prav tam, str. 23).
Proces zdravljenja je torej tesno povezan z duhovnim napredovanjem. Kot pove že samo ime,
holistično zdravljenje zdravi celostno, osredotoča se tako na telo kot duha. Človek je razumljen
kot holistično bitje, ki ga sestavljajo telo, duh, razum in čustva. Zdravilec se tako ukvarja s
vsemi razsežnostmi človeka ter jih poskuša spraviti v harmonijo. V tem se holistično zdravilstvo
tudi najbolj razlikuje od uradne medicine. Ta namreč strogo loči fizično in psihično, bolezen pa
razume kot patologijo ali anomalijo. Za razliko od uradne medicine je holistično zdravilstvo
individualiziran proces, ki zahteva tudi prispevek tistega, ki se zdravi. Zdravilec tako bolnika
zgolj vodi skozi zdravljenje, bolnik pa se ozdravi, ko sam prepozna učinke svojega lastnega
pozitivnega mišljenja, ko najde pravo duhovno pot in osmisli svojo bolezen. Cilja holističnega
zdravljenja sta torej vzpostaviti stanje ravnovesja in pomagati osebi, da zaživi kot fizična,
mentalna in emocionalna celota (prav tam, str. 24).
Za novodobniško duhovnost pa je značilna tudi druga vrsta zdravilstva. Tovrstne zdravilske
metode ne zdravijo človeka, temveč druge kozmične organizme, ki jih novodobniška duhovnost
razume kot žive organizme, ki imajo zmožnost obolevanja. Novodobniki tako zdravijo tudi
prostore, podjetja, vrtove in drugo (prav tam, str. 24–25).
K novodobniškim gibanjem spada tudi komuniciranje s transcendentnimi viri. Gre za
vzpostavljanje stika z virom, ki se mu pripisuje višja raven bivajočega, mnogi pa si ga
predstavljajo kot najrazličnejše neutelešene entitete, kot so elementarna bitja, angeli, mojstri,
vodniki, notranji bog idr. Tem se pripisujeta modrost in višja inteligenca, s katero se postavljajo
nad človeka. Človeka lahko vodijo do višje resnice, mu posredujejo sporočila o kozmičnih
zakonitostih ter ga vodijo skozi duhovni razvoj. Komuniciranje s transcendentnimi viri se od
spiritualizma razlikuje po tem, da tukaj ne gre za iskanje stika z nedavno preminulimi osebami.
V novodobniških gibanjih je izredno cenjeno, saj temelji na neposrednem in intimnem stiku s
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transcedentnim. Posrednika med transcendenco in novodobnikom ni, posameznik išče sam
svojo resnico (Hanegraaff, 1996, v Ban, 2008, str. 29–31).
2.3.3

Kje naletimo na novodobniške dejavnosti

Za dosego svojega cilja, harmonije in notranjega miru se novodobnik neprestano izpopolnjuje
in pridobiva novo znanje. Duhovna izobraževanja v obliki različnih seminarjev, predavanj in
delavnic so v novodobniški duhovnosti tako vseprisotna. Za te potrebe so bili po svetu zgrajeni
številni izobraževalni centri in središča, inštituti, akademije ali manjše zasebne šole.
Izobraževanja so sestavljena tako iz teoretičnega kot tudi iz praktičnega dela. Ob koncu
izobraževanja ali študija se pogosto podeljuje spričevala ali diplome. Nekateri novodobniki
organizirajo tudi izobraževanja za otroke (Ban, 2008, str. 41–42).
Novodobniške dejavnosti so si svojo pot utrle tudi v sfero komercialnih turističnih ponudb.
Čedalje več je namreč ponudnikov duhovnih počitnic, ki vključujejo tako potovanje kot tudi
duhovno druženje ter izobraževanje. Tovrstne turistične ponudbe organizirajo različna
novodobniška društva, posamezniki ali podjetja (prav tam, str. 43).
Novodobniška gibanja pogosto ustvarjajo tudi svoj lastni medij, najsi so to revije, časopisi ali
knjižne založbe. Vedno pomembnejše prizorišče širjenja novodobniških idej je tudi internet.
Novodobniška gibanja na svojih spletnih straneh ali drugih družbenih omrežjih obveščajo
sledilce o svojih dogodkih, prodajajo svoje duhovne storitve in materialne produkte ter izražajo
svoje mnenje. Novodobniške skupine imajo pogosto tudi svoje trgovine, ki niso založene le z
duhovnimi knjigami, temveč tudi raznimi predmeti, kot so kristali, kadila, karte itd. Skupine
svojo dejavnost oglašujejo tudi z letaki in reklamnimi oglasi (prav tam, str. 45–46).
Novodobniška duhovnost je tako vedno bolj povezana s podjetništvom in gospodarstvom.
Novodobniške ideje in storitve se prodajajo preko medijev in sicer v obliki turističnih potovanj,
delavnic, izobraževanj in usposabljanj itd. Tudi nekatera zelo uspešna svetovna podjetja so
prevzela novodobniške holistične nauke. Podjetja namreč zelo pogosto organizirajo seminarje
ali delavnice, na katerih zaposleni izboljšujejo komunikacijske sposobnosti, iščejo svoje
notranje vire moči, raziskujejo svoje miselne vzorce itd. (prav tam, str. 46–47).
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2.3.4

Novodobniki

Kot smo že omenili, vladajo med različnimi novodobniškimi gibanji številne medsebojne
strukturne in vsebinske razlike. Novodobništvo je posledično izredno težko definirati. Zaradi
visoke individualizacije, razpršenosti in stihijske narave gibanja pa je oteženo tudi ocenjevanje
številčnosti populacije novodobnikov. Postavlja se vprašanje, kdo je novodobnik. Je to zgolj
posameznik, ki ima izoblikovan novodobniški pogled na svet, ki globoko veruje v
novodobniške ideje in redno opravlja novodobniške prakse, ali je to tudi oseba, ki se z
novodobništvom srečuje priložnostno? Meje, do kod sega novodobništvo, kaj spada pod
novodobniško prakso, gibanje, idejo in kaj ne, so zabrisane in zelo prepustne (Ban, 2008, str.
34).
Prvič, novodobniška duhovnost ni formalizirana in zato ne pozna formaliziranih iniciacijskih
obredov, s katerimi bi lahko določili članstvo. Spoznavanje novodobniških dejavnosti in
integracija vanje potekata počasi, postopoma in v večini primerov manj opazno. Nenadna in
radikalna spreobrnjenja se pojavijo v redkih primerih, ko se posameznik sooča z nenadno
življenjsko preizkušnjo (prav tam).
Drugič, novodobniška duhovnost ne izključuje drugih verovanj. Novodobnik je lahko tudi član
oz. pripadnik drugih verovanj (prav tam, str. 35).
Tretji razlog za težko definiranje novodobnika pa je ta, da se ne opredeljuje oziroma identificira
z novodobnikom. Ta pojem ima za mnoge negativen prizvok, poleg tega pa se mnogi ne
zavedajo izvora svojih verovanj, zato se o pripadnosti niti ne sprašujejo (prav tam).
Kot pravi Ban (prav tam, str. 36), je treba novodobnika opredeliti z opisno definicijo, in sicer
je to tisti posameznik, ki hkrati poseduje več novodobniških značilnosti. Pripadnike lahko torej
ločujemo na tiste, ki pripadajo ožjemu jedru gibanja, ter tiste, ki se od jedra oddaljujejo in
pripadajo gibanju v širšem pomenu besede. Tisti, ki se nahajajo v samem jedru, imajo izrazit
novodobniški pogled na svet, aktivno prakticirajo in razvijajo svojo novodobniško duhovnost.
Pripadniki zunaj tega jedra pa so veliko številnejši ter novodobniške ideje sprejemajo v manjši
meri in z manjšo intenzivnostjo (Hanegraaff, 1996, v Ban, 2008, str. 36). Obstaja tudi tista vrsta
ljudi, ki določene novodobniške prakse sprejema ali uporablja iz specifičnih razlogov, na primer
zdravstvenega, ko se posameznik zateče k alternativnemu zdravljenju ter na tak način delno
sprejema vero v moči novodobniškega zdravilstva (Ban, 2008, str. 34).
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2.3.4.1 Novodobniki glede na starost, družbeni razred in spol
Tako prosti čas kot finančna zmogljivost sta zelo pomembna pogoja za pripadnost
novodobniškemu gibanju. Kot piše Ban (2008, str. 37), se največ novodobnikov uvršča v
starostno skupino od 40 do 60 let. Gre za skupino ljudi srednjih let, ki imajo dovolj časa in
denarja za novodobniško duhovnost. Le malo pripadnikov je starih manj kot 30 let, saj to
skupino pogosto pestijo finančne omejitve, tiste med 30. in 40. letom pa pomanjkanje prostega
časa, saj se jih veliko ukvarja z vzgojo otrok in skrbjo za družino. V srednjih letih mnogi
doživljajo tudi psihične krize, zato iščejo rešitev v religioznosti.
Glede na družbeni razred sodi največ novodobnikov v srednji razred. Kot smo že omenili, je
denar pomemben pogoj, zato nižji razred zaradi nižjih dohodkov večinoma ne posega po
novodobništvu. Novodobništvo prav tako ni razširjeno v višjem razredu (prav tam, str. 37–38).
Kemp (2004, str. 121, v Ban, 2008, 38)13 navaja, da kar štiri petine novodobnikov pripadajo t.
i. novemu srednjemu razredu. Ta ima namreč bolj izobražene pripadnike kot klasični srednji
razred.
Po spolni strukturi prevladujejo ženske. Novodobniške prakse bolj privlačijo ženske kot moške.
Ženske so tudi večje potrošnice novodobniških dobrin. Razlog, da je novodobniška duhovnost
bliže ženskam, je tudi njen poudarek na filozofsko-religioznih vrednotah, ki so zelo občutljive
za ženska religiozna vprašanja. Holistično zdravilstvo in duhovna rast temeljita na
subjektivnem doživljanju sveta, medčloveških odnosih, čustvenosti, intuiciji idr. Če pogledamo
s tradicionalne perspektive, gre za izrazito ženske vrednote, ki pa se z novodobništvom

13

Kemp, D. (2004). New Age. Edinburgh: Edinburgh University Press.
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sakralizirajo. Tudi sicer ženske prevladujejo na področju skrbstvenega dela, zdravstvene nege
in socialnega dela, pa tudi pedagoškega in terapevtskega dela (Ban, 2008, str. 38–39).
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3

ŠTUDIJA PRIMERA: CENTER MANAS

Študija slovenskega primera Centra Manas temelji na empiričnem raziskovanju. Osnova za
izvedbo empiričnega dela sta bila dva polstrukturirana intervjuja ter dve opazovanji z udeležbo.
Za polstrukturirane intervjuje sem se odločila zaradi prožnosti postavljanja vprašanj, ki sem jih
med intervjujem nekoliko prilagajala. Zaradi narave raziskovanja sem za boljše razumevanje
tematike postavljala podvprašanja oziroma sogovornice prosila za dodatno obrazložitev.
Prvi intervju sem opravila z dvema članicama skupnosti in sicer s Tanayo Pogačnik in Adriano
Sedej. Pogačnik opravlja vlogo pomočnice vodje skupnosti, Sedej pa predsednice društva. Ker
sta izrazili željo, da bi se pri odgovarjanju na moja vprašanja dopolnjevali, sem pri citiranju
navajala obe intervjuvanki in ne vsake posebej. Intervju je bil opravljen 3. januarja 2019 v
Malem Lipoglavu in sicer v skupnih prostorih skupnosti. Intervju je trajal dve uri in pol.
Razdelila sem ga v smiselne sklope, s katerimi sem želela zaobjeti celotno razumevanje
obravnavane skupine. Prvi sklop vprašanj se nanaša na razumevanje lastnega izvora in doktrine
s pomočjo samoopredelitve ter opisa duhovnih praks in ritualov. Drugi sklop vprašanj se nanaša
predvsem na formalno strukturo in časovno ter prostorsko ureditev delovanja obravnavane
skupine. Tretji sklop vprašanj se dotika članstva in notranje organiziranosti ter strukture. S tem
sklopom vprašanj sem želela ugotoviti, kakšna je medsebojna povezanost članov ter kakšna je
razlika med člani skupnosti in člani društva. Četrti sklop vprašanj se nanaša na njihove
materialne pogoje delovanja, peti sklop pa na odnos s širšo okolico.
Drugi intervju sem izvedla z ustanoviteljico in vodjo skupnosti Siono Reo Levstik. Intervju je
bil izveden v dveh delih, in sicer 24. julija in 29. avgusta 2019, na sedežu društva Manas.
Celoten intervju je trajal 3 ure. Namen intervjuja je razumeti vodjino vlogo v skupnosti ter
ugotoviti, ali jo lahko obravnavam kot karizmatično vodjo. Uvodna vprašanja se nanašajo na
njena poimenovanja ter posebne zmožnosti, ki jih ima. Že iz prvega intervjuja sem izvedela, da
ima ustanoviteljica skupnosti t. i. nadnaravne moči, zato sem skozi celotni intervju vprašanja
usmerjala tudi k razumevanju tega pojava. Prvi sklop se osredotoča na njene začetke delovanja,
drugi pa na njeno mentorstvo skupnosti. Tretji sklop vprašanj se nanaša na njene stvaritve, med
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katere spadajo Saanyo metoda zdravljenja14, orgonski generatorji, simbol zdravja in zdravilnoenergijski park. Namen vprašanj je boljše razumevanje nastanka in delovanja tovrstnih načinov
zdravljenja. Četrti sklop se nanaša na njeno delovanje v Bosni, zadnji sklop pa na njeno vizijo
prihodnosti. Na koncu sem dodala še dve vprašanji, s katerima sem želela priti do boljšega
razumevanja pomembnost kitov in delfinov ter pomen stare duše.
Za boljše razumevanje delovanja skupnosti sem 16. julija 2019 opravila tudi opazovanje z
udeležbo. Udeležila sem se »Meditacije ob polni luni«, ki se je odvila v njihovem zdravilnoenergijskem parku. Društvo Manas je 15. julija dogodek delilo na svoji Facebook strani . Dan
po dogodku sem vsa opažanja zapisala.
29. avgusta 2019 sem po koncu intervjuja s Siono Reo Levstik opravila še drugo opazovanje z
udeležbo. Gre za njihovo posebnost – terapijo z orgonskim generatorjem Una. Vsa opažanja
sem zapisala še isti dan.
Metoda opazovanja z udeležbo mi je izredno pomagala pri razumevanju skupnosti ter njenih
prepričanj, njenega delovanja in vrednot. Ker gre za praktično izkušnjo, lahko z gotovostjo
trdim, da moj empirični del zajema toliko več poglobljenega razumevanja delovanja skupnosti.

3.1 Formalni in strukturni okvir Centra Manas
Manas je glede na svoj formalni status registriran kot društvo, hkrati pa deluje kot skupnost
posameznikov, ki bivajo na isti lokaciji oziroma v medsebojni bližini, a v ločenih
gospodinjstvih (Pogačnik in Sedej, osebni intervju, 2019, 3. januar) 15 . Društvo Manas se

14

Slovnično pravilneje bi bilo »metoda zdravljenja Saanyo«, a ker Center Manas uporablja poimenovanje »Saanyo
metoda zdravljenja«, bom v nadaljevanju uporabila njihov način poimenovanja.
15
Transkript intervjuja je dosegljiv v prilogi, zvočni posnetek pa v osebnem arhivu avtorice.
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javnosti predstavlja kot »Center Manas«. Tako poimenovanje najdemo tudi na njegovi uradni
spletni strani in na družbenem omrežju Facebook. V nadaljevanju bom uporabljala predvsem
poimenovanje »društvo«, kadar bom govorila o njegovem delovanju navzven in za javnost, ter
»skupnost«, kadar bom govorila predvsem o notranji dinamiki in delovanju skupine.
3.1.1

Društvo Manas

Polno ime društva je »Manas – društvo za vzpodbujanje celovitega življenja«. Svoj sedež ima
na naslovu Mali Lipoglav 85a, 1293 Šmarje - Sap. Društvo je pravno registrirano od leta 2005,
zadnja sprememba statuta pa je bila narejena leta 2014 (Statut društva Manas, 2014)16. Društvo
nima zaposlenih.
Društvo Manas ima 15 članov, med katere spadajo tako člani skupnosti kot tudi 6 drugih članov,
ki niso del skupnosti (Pogačnik in Sedej, osebni intervju, 2019, 3. januar). Ti so simpatizerji in
podporniki delovanja skupnosti, vendar so geografsko preveč oddaljeni od nje oziroma se
njihov interes z idejami o skupnosti ne sklada do te mere, da bi bili del nje.
Društvo Manas torej pozna članstvo kot formalni način pristopa k skupini in izstopa iz nje,
vendar mora posameznik pred vstopom v društvo opraviti izpit, na podlagi katerega člani
društva presodijo, ali ima oseba podobne poglede in vrednote kot oni (Pogačnik in Sedej, osebni
intervju, 2019, 3. januar). Sprejemni preizkus s področja osebnostnega razvoja kot pristopni
pogoj je zapisan tudi v statutu društva (2014, 8. člen), vendar ga še nikoli niso izvedli. Tisti, ki
so se včlanili v društvo, so bili že predhodno v dobrem poznanstvu z drugimi člani društva
(Pogačnik in Sedej, osebni intervju, 2019, 3. januar).

16

Statut društva Manas, podpisan 28. novembra 2014 v Ljubljani.
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Kot je zapisano v Statutu društva Manas (2014, 5. člen), so »temeljni namen delovanja in cilji
društva spodbujanje celovitega življenja. To vključuje: celostni pristop do človeka in življenja,
ozaveščanje ljudi o celostnem pristopu do človeka in življenja ter ostalih ciljih društva,
povezovanje vseh, ki jih zanima osebnostna in duhovna rast, poglabljanje in širjenje
razumevanja znanja z duhovnega področja in skrb za živali, ohranitev narave in življenjskega
okolja.«
3.1.2

Skupnost Manas

Skupnost se je izoblikovala nekoliko kasneje kot društvo in sicer konec leta 2008, v času, ko so
se v Malem Lipoglavu začele graditi prve stanovanjske hiše članov skupnosti. Skupnost z
današnjimi člani se je izoblikovala v letih 2012 in 2013. V času pred vzpostavitvijo današnje
oblike skupnosti, je ta nekaj članov pridobila in nekaj izgubila (Pogačnik in Sedej, osebni
intervju, 2019, 3. januar).
Siona Rea Levstik, ki je izoblikovala današnjo skupnost, je imela idejo o skupnosti že pred
srečanjem s prvimi člani. Te je spoznala v 90. letih prejšnjega stoletja.
Prve člane Manasa, med katerimi je tudi Berni, sem spoznala že pred več kot 20 leti. Sprva smo
se s skupino dobivali na Ježici, leta 1994. Tam smo meditirali in se pogovarjali. /.../ Tako sem
v tistem času v skupini delovala kot nekakšen mediator, na katerega so se ljudje lahko obrnili
po nasvete ali pomoč. Ker smo kmalu ugotovili, da takšen način ni kompatibilen, smo ustanovili
svojo skupnost, v katero so počasi »prikapljali« tudi prvi člani današnje skupnosti Manas. Tako
smo se začeli združevati podobno misleči ljudje in se začeli družiti (Siona Rea Levstik, osebni
intervju 2019, 24. julij in 29. avgust)17.

Skupnost Manas je sestavljena iz 11 odraslih članov, med katere sta všteta tudi mentorica in
njen mož, ter 7 otrok. Skupnost ima svojo vodjo in dva pomočnika. Če želi oseba postati del
skupnosti, mora nekaj časa živeti z njo, hoditi na delavnice, se udeleževati sestankov idr. Člani

17

Transkript intervjuja je dosegljiv v prilogi, zvočni posnetek pa v osebnem arhivu avtorice.
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skupnosti morajo to osebo prepoznati kot sorodno dušo. Najpomembnejši pogoj za vstop v
društvo ali skupnost je »delovanje v skladu s 100-procentno 18 Lučjo« (Pogačnik in Sedej,
osebni intervju, 2019, 3. januar).
Skupnost ima redne tedenske sestanke v skupnem prostoru. Pred samim sestankom opravijo
usklajevalno meditacijo, ki jo vsak teden vodi druga oseba. Sestanki so namenjeni dogovarjanju
o sprotnih opravilih, razreševanju morebitnih osebnih, družinskih in skupnostnih težav,
druženju in širjenju »100-procentne Luči«. Na vseh sestankih se vodi zapisnik, ki se ga vsem
manjkajočim pošlje po e-pošti. Enkrat mesečno se člani skupnosti v dveh sklopih dobijo tudi z
mentorico in njenim možem. »To srečanje z mentorico se organizira kot ena krajša in ena
celodnevna delavnica, ki je za vse člane. Za tiste, ki so se odločili, da se bodo naučili oz.
izpopolnili določen način zdravljenja, pa se izvaja še učenje za zdravljenje oz. uravnavanje
energij z orgonskimi generatorji. Poleg tega imamo tudi osebne pogovore. Če kdaj pride do
kakšne izredne situacije (če ima kdo kakšen problem), pa se dobimo tudi še dodatno.«
(Pogačnik in Sedej, osebni intervju, 2019, 3. januar)
Skupnost ima tudi svoj skupni fond, večinoma pa jo financirajo prostovoljni prispevki. Kot
društvo lahko izdajajo račune zgolj za določene dejavnosti, svoje izdelke pa lahko prodajajo
kvečjemu na sejmih. Zaenkrat skupni prostori in zdravilno-energijski park še niso v lasti društva,
temveč so v zasebni lasti (Pogačnik in Sedej, osebni intervju, 2019, 3. januar).
Tudi izven sestankov se člani skupnosti družijo, skupaj praznujejo rojstne dneve in različne
praznike. Med drugim praznujejo kozmični božič, v sklopu katerega obeležijo praznik rojstva

18

Center Manas »100-procentno Luč« zapisuje kot »100 % Luč«, izgovarja pa jo z besedo »procentna« in ne
»odstotna«. Zapis »100 % Luč« slovnično ni pravilna, saj se odstotek ne prebere kot pridevnik (»stoodstotna«)
temveč kot števnik oziroma enota (»sto odstotkov Luč«). V nadaljevanju bom uporabila poimenovanje »100procentna Luč«, razen v primeru dobesednega citiranja pisnih virov.
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življenja v kozmičnem smislu. Prav tako praznujejo vesak, ki se zgodi ob polni luni v maju.
»Gre za praznik Luči in človeštva. Vesak je namreč posvečen Budi, njegovemu rojstvu, učenju,
razsvetljenju in smrti. Ob taki priložnosti se opravi meditacijo, saj so ob takih priložnostih
vibracije in energije zelo močne. Včasih dodamo tudi veliki gong ter tibetanske kristalne pojoče
posode. Na koncu praznovanja sledi tudi pogostitev z domačimi slanimi in sladkimi prigrizki
in zdravilno izvirsko vodo.« (Pogačnik in Sedej, osebni intervju, 2019, 3. januar)
Najpomembnejša praznika, ki ju praznujejo, sta poletni in zimski solsticij 21. junija in 21.
decembra.
Pogačnik in Sedej (osebni intervju, 2019, 3. januar):
Za letni solsticij gremo vsako leto v Visoko na bosanske piramide, kjer zelo intenzivno izvajamo
meditacije za človeštvo in za Zemljo. Mentorica tudi vodi vse te meditacije, ona se prav tako
odloči, katere točke vse obiščemo in kaj delamo, glede na to, kaj se ji zdi pomembno. Pred
meditacijami imamo tudi delavnico, zato da razčistimo stvari, ki jih imamo med sabo, da to ne
vpliva na kasnejše meditacije. Vedno pa gremo na piramido Sonca in na piramido Meseca.

Skupnost Manas ne omejuje svojih članov pri vključevanju v druge verske ali duhovne
skupnosti. Član Manasa je tako lahko tudi pripadnik druge vere ali verskega prepričanja
(Pogačnik in Sedej, osebni intervju, 2019, 3. januar).

3.2 Manas kot novo religijsko gibanje
Skupnost Manas je glede na svojo organizacijsko strukturo novo religijsko gibanje. Najbolj
prepoznavna značilnost, ki Manas opredeljuje kot novo religijsko gibanje, je nekakšno
komunalno življenje v skupnosti. Skupnost Manas namreč predstavlja majhna skupina ljudi, ki
živijo v istem kraju in celo v istih hišah, a v ločenih gospodinjstvih. Med seboj se dobro poznajo
in se imajo za najboljše prijatelje (Pogačnik in Sedej, osebni intervju, 2019, 3. januar). Odrasli
člani skupnosti so v skupino vstopili zavestno, nekateri pa so se vanjo tudi rodili. Govorimo o
9 odraslih članih skupnosti, pri čemer nisem upoštevala mentorice in njenega moža. Skupnost
vključuje še 7 otrok, ki pa so se v skupnost večinoma rodili. Govorimo lahko torej o prvi in
drugi generaciji članov.
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Kot je značilno za nova religijska gibanja, je pri skupnosti Manas ustanoviteljica gibanja hkrati
tudi njegova vodja. Oseba, ki je zaslužna za oblikovanje današnje skupnosti Manas, je Siona
Rea Levstik. Člani skupnosti jo imenujejo »idejna vodja«, »mentorica« ali »učiteljica«.
Skupnost Manas ne izraža dualizma med njenimi člani in zunanjim svetom. Prav tako imajo
odrasli člani skupnosti službe, otroci pa hodijo v šole. Skupnost Manas se prilagaja družbenemu
okolju, odzivi širše družbe prav tako niso negativni.
Glede na tipologijo, ki jo je ustvaril Gerald Parsons (1993, str. 281–285, v Črnič, 2012, str. 56–
57) in ki temelji na odnosu novih religijskih gibanj do tradicionalnih religij, spada skupnost
Manas v tretjo kategorijo gibanj, ki ne izhajajo iz nobene izmed tradicionalnih religij, vendar
pa svoje nauke in ideje sinkretično in eklektično črpa predvsem iz novodobništva. Ta se odraža
v metodah in tehnikah, ki jih Center Manas ponuja in prakticira. Govorimo o tehnikah za
samoizpopolnjevanje (Saanyo metoda zdravljenja), za izboljšanje medosebnih odnosov
(partnerske in družinske terapije), doživljanje transcendentalne in mistične izkušnje
(komuniciranje z transcendentalnimi viri, kot so kiti in delfini, »bitja«, angeli itd.).
Glede na tipologijo Christopherja Partridgea (2005) lahko korenine Centra Manas najdemo v
»zahodnem ezoterizmu in novodobniški tradiciji«. Nekatere prakse (meditacija, praznovanje
vesak) izhajajo tudi iz tradicij vzhodnoazijskih religij. Skupnost v svojem nauku in dejavnostih
kombinira tudi elemente ekologije in psihoterapije, kar pa bi lahko uvrstili v zadnjo
Partridgeevo kategorijo, tj. korenine »moderne zahode kulture«.
Če pogledamo drugačno vrsto tipologije, ki jo je ustvaril Roy Wallis (1998, v Črnič, 2012, str.
60–62), bi skupnost Manas najbolj ustrezala tipu »svetu prilagajajočega se« novega religijskega
gibanja. Skupnost namreč ne zavrača povsem splošno sprejetih norm in vrednot širše družbe.
To se kaže v običajnih stvareh, kot je vrednotenje izobraževanja in kariere, pa tudi v
praznovanju božiča in vsakoletnemu dopustovanju na hrvaški obali. A hkrati tudi opozarjajo na
nepravilno ravnanje ljudi z naravo, z živalmi, s soljudmi in konec koncev tudi s samimi sabo.
Po mnenju skupnosti je človeštvo skrenilo s prave duhovne poti, na katero se lahko vrnemo
samo z upoštevanjem »100-procentne Luči«. S skupnimi meditacijami in poglobljeno
osredotočenostjo na duhovno plat svojega sebstva lahko po mnenju skupnosti dosežemo
svetovno harmonijo.
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3.2.1

Siona Rea Levstik kot karizmatična vodja

V skupnosti Manas je izrazito prepoznavna prisotnost karizmatične vodje. Siona Rea Levstik
ni le ustanoviteljica skupnosti, temveč je tudi njena duhovna vodja. Kot je značilno za
karizmatično avtoriteto, tudi njena karizma temelji na pripisani nadnaravni, nadčloveški in
izjemni lastnosti. V osebnem intervjuju, ki sem ga opravila 24. julija in 29. avgusta 2019, se je
predstavila kot »stara duša«, »mentorica«, »učiteljica« in »mama skupnosti«.
Njena »izjemnost« izhaja iz njene t. i. »kvalitete«, ki ji daje nadnaravne moči, te pa ne more
posedovati navaden človek. Med drugim naj bi ljudem brala misli, komunicirala z
elementarnimi bitji, videla avre ljudi, se spominjala prejšnjih življenj in imela dovoljenje
»Kreatorja«, da pogleda v prejšnja življenja in prihodnost drugih ljudi (Levstik, osebni intervju,
2019, 24. julij in 29. avgust).
V osebnem intervjuju je dejala, da svoje sposobnosti danes omejuje oziroma jih ne uporablja
več:
Danes imam okoli sebe zaščitno konstrukcijo, saj ne želim videti vsega, kar ljudje oddajajo.
Torej ne berem več misli, ne gledam v bodočnost ali preteklost. Ljudi imam na distanci. Naredim
izjemo v primeru, da nekdo pride do mene z vprašanjem, vendar tudi takrat moram biti
pripravljena na to, da slišim oz. vidim take informacije. Ko pa sem bila mlajša, pa je bilo tako
branje ljudi avtomatično in postopoma sem se kasneje naučila, da to začnem nadzorovati in
normalno funkcionirati (Levstik, osebni intervju, 2019, 24. julij in 29. avgust).

Med člani skupnosti je moč opaziti tudi veliko spoštovanje in predanost njihovi vodji. Člani
skupnosti jo prepoznavajo kot svojo idejno in duhovno vodjo, verodostojnost njene
karizmatične osebnosti pa izvira iz čudeža.
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Primer takega čudeža je dogodek, ki naj bi se Levstik zgodil pri dveh letih (Levstik, osebni
intervju, 2019, 24. julij in 29. avgust)19:
Moji najbolj zgodnji spomini sežejo do dveh let. Spomnim se, da sem se nekega dne igrala v
dnevni sobi, ko mojo mamo vsa objokana obišče njena prijateljica. Ko jo mama vpraša, kaj je
narobe, ta pojasni, da misli, da jo mož vara. Jaz sem se v tistem trenutku nehala igrati, dvignila
glavo in povedala, da so njene predpostavke pravilne, povedala sem tudi, s kom jo vara (po
točnem imenu in priimku), kako izgleda, kje stanuje… Temu je sledilo par udarcev po zadnjici
s strani moje mame in takrat sem dobila prvo lekcijo, kjer sem se naučila, da ljudem ne smeš
povedati resnice, ker je ne sprejemajo, ter se držati nekih pravil.

Njena »izjemnost« se kaže tudi v njenem imenu. Siona Rea Levstik je namreč dobila svoje
»Zvezdno« oziroma »Pravo« ime, do katerega ima človek pravico šele, ko doseže svojo
kvaliteto. Kot je razložila sama, je svojo kvaliteto dosegla pred približno 12 leti. Svoji
»Zvezdni« imeni je razložila tako (Levstik, osebni intervju, 2019, 24. julij in 29. avgust): »Jaz
imam dve Zvezdni imeni. Siona pomeni tista, ki prinaša luč v temo. Ime Rea, ki je nekakšen
priimek, pa mi je bilo podarjeno s strani mojega moža. Pomeni, da pripadam družini, torej neki
družini, ki prav tako uporablja ta priimek. Seveda tega ne smemo razumeti kot uradni priimek.
Kakor je meni znano, imajo uradno le tri bitja na Zemlji božansko dovoljenje za uporabo takega
priimka.«
Siona Rea Levstik ima tudi svojo uradno spletno stran, na kateri so napisani mnogoteri nazivi,
ki jih nosi: »Light Worker, Medium, Channeler, Master of Holistic Healing, Master of Wisdom,
Spiritual Teacher, Universe Solar Teacher, Master of 100 % Light, Therapist and Inventor«
(»Siona Rea«, b. d.).
Siona Rea Levstik je tako v prvi vrsti »mama skupnosti«, ki po 20 letih še vedno deluje kot
mentorica in mediatorka, čeprav sama omenja, da je skupnost že dokaj samostojna. Prav tako
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O tem istem primeru čudeža sta mi povedali tudi članici skupnosti (Pogačnik in Sedej, osebni intervju, 2019, 3.
januar).
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pooseblja nekakšnega preroka, saj naj bi vedela stvari, ki jih drugi ne. Kot trdi sama, lahko
pogleda v prejšnja življenja, vendar le, če višja sila to dovoli. Prav tako se na podlagi »Knjige
življenja« odloči, ali lahko človeku pomaga ali ne.
Levstik (osebno komuniciranje, 2019, 24. julij in 29. avgust)20:
Pred leti je prišel do mene človek, ki je bil zelo velik dobrotnik. Veliko svojega premoženja je
namenil revnim otrokom. Vendar pa je imel določen problem in zato je prišel do mene, da me
vpraša o svojih prejšnjih življenjih. Rekla sem mu, da mu bom razkrila zgolj njegovo zadnje
življenje. In v njegovem zadnjem življenju je bil nacist v koncentracijskem taborišču, kjer je
mučil majhne otroke in Rome. /…/ Če v knjigi življenja piše, da osebi ne morem pomagati,
potem ji ne pomagam. Pa čeprav mi je lahko ta oseba še tako všeč.

Levstik je tudi »stara duša«, saj naj bi se spominjala prejšnjih življenj, prav tako pa obvlada
Saanyo metodo zdravljenja, tj. metodo komplementarnega zdravljenja, ki jo je razvila sama in
za katero mora imeti posameznik predispozicije že iz prejšnjega življenja.
Levstik (osebni intervju, 2019, 24. julij in 29. avgust) razloži pojem stare duše:
Težko ti odgovorim, kdo je stara duša. Jaz natanko vem, katera je stara duša in katera je mlajša
duša. /.../ Stara duša se ne določa po številu reinkarnacij na Zemlji. Stara duša je tista, ki je bila
ustvarjena takoj na začetku stvarjenja. Te duše potujejo po različnih univerzumih, rešujejo
težave in se ob kakšni veliki krizi tudi medsebojno povežejo. Po navadi je teh duš 144.000 na
svetu. 1440 od teh je tistih, ki so zares stare. Po navadi je človek, ki ima staro dušo, prijeten,
moder, ima znanje, ob njem nimaš občutka manjvrednosti.

Levstik (osebno komuniciranje, 2019, 24. julij in 29. avgust) v intervjuju izraža tudi vsevednost
in veliko znanja. Tovrstno poznavanje vsega, kar biva in obstaja, izraža z uporabo znanstvenega
jezika, ne pa tudi z uporabo znanstvene metodologije. Med intervjujem tako večkrat zaide v
določene teme, ki vključujejo znanstvene termine iz psihoanalize (ego, nadjaz), medicine
(noradrenalin, adrenalin, živčni hormoni, rakave celice), fizike in astronomije (črne luknje),
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Zvočni posnetek je na voljo v osebnem arhivu avtorice.
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zgodovine (davno izgubljeni vatikanski spisi o reinkarnaciji), nutricistike (C-vitamini, kalij,
uravnotežena hrana) in geologije (struktura različnih kamnin).
V intervjuju izraža tudi svoje poznavanje različnih vrst novodobniških praks in dejavnosti. Tako
je v pogovoru prepletala pojme »Akaški zapisi«, »reiki«, »Tesla metamorfoze«,
»refleksoterapevti«, »access bars« itd. (Levstik, osebno komuniciranje, 2019, 24. julij in 29.
avgust).
Uradni medicini ne zaupa, v intervjuju je bilo do nje zaznati celo posmehljiv odnos (»Naši
preljubi zdravniki …«). S svojim znanjem se postavlja tudi nad strokovnjake, s katerimi si redno
dopisuje, a vendar v intervjuju prizna, da ve več kot vsi skupaj (Levstik, osebno komuniciranje,
2019, 24. julij in 29. avgust). »Jaz se zelo dobro razumem z znanstveniki. Na primer: pred 28
leti sem enemu znanstveniku na Inštitutu Jožefa Štefana povedala, da ima vsaka črna luknja
svojo belo luknjo v paralelnem svetu. In takrat so bili popolnoma zgroženi nad mojo izjavo.
Vendar pa je ta znanstvenik to pred svojo smrtjo dokazal in danes to raziskujejo.« (Levstik,
osebno komuniciranje, 2019, 24. julij in 29. avgust)

3.3 Manas kot novodobniška duhovnost
Skupnost Manas je novo religijsko gibanje, vsekakor pa so ideje, prakse in dejavnosti, ki jih
izvajata skupnost in društvo, tipično novodobniške. Novodobniške značilnosti se pri skupnosti
Manas najmočneje izražajo v poudarjanju samoduhovnosti in samorealizacije, iskanju
neodkritih potencialov pri posamezniku, holističnem pogledu na svet, okoljevarstvenem nazoru,
mističnem in izredno subjektivnem doživljanju izkustev itd.
Skupnost Manas svoje ideje in prakse ustvarja z reinterpretacijo že obstoječih idej in praks,
nekatere pa proizvaja sama s svojo lastno kreacijo. Tudi za Manas sta značilna eklekticizem in
sinkretizem. Združuje in spaja prakse različnih religijskih in duhovnih izročil, mistike in
znanosti. Njeni člani se ukvarjajo z raznovrstnimi dejavnostmi od geomantije, različnih terapij,
pretakanja energij in izdelovanja mandal do meditacije, zdravljenja s kristali in komuniciranja
z elementarnimi bitji.
Novodobniški milenarizem se pri skupnosti Manas izraža dokaj umirjeno in postopoma, saj
pripadniki skupnosti ne vidijo prihodnosti v radikalizaciji, temveč v postopnem spreminjanju
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človekovega mišljenja. Verjamejo, da bi imela njihova metoda »100-procentne Luči« pozitiven
učinek na celotno človeštvo in svetovne probleme, če bi jo prakticiralo zadostno število ljudi.
Tako so se pridružili aktivaciji Meditate for Earth za sočasno meditacijo ljudi po vsem svetu
(Levstik, 2020). Govorimo lahko torej o nekakšnem prepričanju v evolucijo zavesti.
Vendar pa se skupnost na določene tematike odziva tudi širše in glasneje, po navadi na
socialnem omrežju Facebook. Gre za ozaveščanje ljudi o okoljski krizi, nehumanem odnosu
ljudi do živali in narave ter drugih nepravilnostih, ki se dogajajo na svetu. Na uradni Facebook
strani Centra Manas lahko poleg vabil na dogodke opazimo tudi veliko (deljenih) objav, ki
spodbujajo k podpisu različnih peticij (proti omrežju 5G, za ukinitev plastike pri šolskih
malicah, v podporo zelenemu dogovoru idr.), informiranju o klimatskih in okoljskih katastrofah
(požari v amazonskem gozdu, kitolov idr.) ter preizpraševanju uradne medicine (nasprotovanje
obveznemu cepljenju otrok, opozarjanje na nevarnosti določenih zdravniških praks, kot je na
primer kemoterapija, idr.) (Center Manas, 2019).
Kot je značilno za novodobniško gibanje, vidi tudi skupnost Manas glavni vzrok za spremembe,
ki prihajajo z novo dobo, v globalnih ekoloških problemih, ki se izražajo v vse manjši
povezanosti človeka z naravo. Tudi v statutu društva (Statut društva Manas, 2014, 5. člen) je
kot eden od bistvenih ciljev društva navedena skrb za živali in za ohranitev narave ter
življenjskega okolja.
Skupnost Manas si tako prizadeva za novo, holistično doživljanje sveta, vsaj v svoji prvotni
ideji pa zavrača redukcionistično materialistično paradigmo. Zavrača tudi dualistično
paradigmo, razen v določenih primerih, ko ne zavrača nasprotujočih si polov, temveč te raje
združuje v sintezo. Tak primer je njihovo razločevanje ženske in moške energije (Pogačnik in
Sedej, osebni intervju, 2019, 3. januar). Prav tako poudarjajo skupnost, ki je v sožitju z naravo
in del celotnega kozmosa.
Pomemben del njihove dejavnosti predstavlja zdravljenje, pri čemer se usmerjajo v holistično
zdravljenje, ob tem pa mnogokrat zavračajo uradno medicinsko prakso. Društvo se že v svojem
uradnem imenu predstavlja kot holistično (Center Manas – društvo za vzpodbujanje celovitega
življenja). Tak pogled na človeka in vsega okoli njega je ponovno glavna značilnost
novodobniškega razumevanja univerzuma in človeka v njem. »Mi smo društvo za spodbujanje
celovitega življenja, delujemo celostno, pri čemer gre za združitev in uravnoteženje
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materialnega in duhovnega. /.../ Celostno je tisto, kar je najbolj pomembno, saj večina ljudi
funkcionira samo na horizontalni liniji, na fizični ravni. Vse naše meditacije, ki jih delamo,
energijski park, orgonski generatorji itd. pa delujejo celostno, se pravi, da delujejo na celotno
svetlobno telo.« (Pogačnik in Sedej, osebni intervju, 2019, 3. januar)
Center Manas zagotavlja celovit pristop k človeku s komplementarnim zdravljenjem, ki zajema
vse razsežnosti individuuma, hkrati pa lovi ravnotežje med alternativno in uradno medicino,
čeprav slednjo nemalokrat obsojajo in zavračajo. Ustanoviteljica skupnosti Manas, Siona Lea
Levstik, je za tako zdravljenje razvila Saanyo metodo zdravljenja, tj. metodo
komplementarnega zdravljenja, ki upošteva celostni pristop k zdravljenju posameznika.
Bolezen se po tej metodi razume kot preplet neskladij med telesom, umom in duhom. Ker
bolezen po tej definiciji ni zgolj fizične narave, je popolna ozdravitev možna le s celovitim
pristopom, pri tem pa ima veliko vlogo tudi posameznikov odnos do življenja, vere in boga
(»Center Manas«, b. d.).
Kot je značilno za novodobniško duhovnost, tudi za skupnost Manas bog nima konkretne
podobe. Bog je razumljen kot enost in celovitost, kot kozmična zavest, kot energija in kot
življenjska sila (Ban, 2008, str. 134–135).
Pogačnik in Sedej (osebni intervju, 2019, 3. januar):
Verjamemo v Boga, ki ga natančneje ne opredeljujemo. Natančneje mu rečemo Izvor vsega,
eden edini Stvarnik. /.../ Izviramo iz univerzalne energije. Upoštevamo celoto. Za podlago
nimamo nobene od obstoječih religij na Zemlji, ampak upoštevamo skupna spoznanja in
kvalitete, ki jih prinašajo. Te religije so v bistvu različni aspekti enega Boga. Za vsakega človeka
je namenjen tisti aspekt Boga, ki mu je najbližje. Ampak v resnici je Izvor samo eden. Sama
energija je v bistvu ENA sama.

Za novodobništvo je značilno tudi poudarjanje samoduhovnosti in samouresničenja kot
človekovega najvišjega cilja in najpomembnejše potrebe (Heelas, 1996, str. 18–38, v Črnič,
2012, str. 52). Samoduhovnost in samouresničenje člani skupnosti Manas dosegajo s širjenjem
»100-procentne Luči«, katerega osnovni namen je dvig zavesti o sebi, vzpostavljanje pristnega
stika s samim seboj in z življenjem. Cilj širjenja »100-procentne Luči« je tako zavedanje
Človeštva in Enosti (Pogačnik in Sedej, osebni intervju, 2019, 3. januar). »Če si predstavljamo,
da imamo 99 žarnic prižganih, je razlika, če tisto stoto prižgemo ali ne, saj v tisti kot, kjer ta
žarnica ni prižgana, lahko pometemo marsikaj. Širjenje »100-procentne Luči« je torej naš
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osnovni namen in s tem tudi dvig zavesti – zavedanje Človeštva, da smo Eno.« (Pogačnik in
Sedej, osebni intervju, 2019, 3. januar)
3.3.1

Novodobniške dejavnosti Manasa

Skupnost Manas izvaja različne novodobniške dejavnosti, ki vključujejo predvsem holistično
zdravilstvo, pa tudi komuniciranje s transcendentnimi viri. V sklopu holističnega zdravilstva
izvaja Manas kraniosakralno resonanco, zdravljenje s kristali (v sklopu orgonskih generatorjev),
zdravljenje z glasbo (gongi in tibetanske posode), zdravljenje z različnimi terapijami
(individualna, partnerska, družinska), zdravljenje z energijo (v zdravilno-energijskem parku) in
zdravljenje zemlje z geomantijo. S tovrstnimi dejavnostmi želijo poleg celostnega zdravljenja
spodbuditi tudi osebnostno rast in razvoj posameznikovih potencialov (»Center Manas«, b. d.).
Med meditacijo v zdravilno-energijskem parku lahko posamezniki doživljajo tudi spremenjeno
stanje zavesti in mistična izkustva ter komunicirajo s transcendentimi viri. Ker personaliziran
bog za člane skupnosti Manas ne obstaja, se obračajo na druga, posredniška bitja. Gre za
neutelešene entitete, ki se jim pripisuje višja raven bivajočega (Ban, 2008, str. 132). Manas se
najpogosteje obrača k »Mojstrom modrosti«, »Angelom« in »Bitjem 100-procentni Luči«.
Najpogostejša personalizirana božanska bitja, ki jih častijo člani skupnosti Manas, so delfini in
kiti. Levstik (osebni intervju, 2019, 24. julij in 29. avgust) razloži, da so bili na samem začetku
določeni trije varuhi Zemlje, to pa so ljudje, kiti in delfini. Mistični odnos do kitov in delfinov
se najpogosteje vzpostavi med meditacijami. Tako smo se pri meditaciji, na kateri sem bila
prisotna tudi sama, utelesili v delfina ali kita in v njihovem telesu energijsko pluli od širnega
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oceana, ki se imenuje Agarta, po Mlečni cesti vse do modrega planeta Sirius, od koder izvirajo
delfini in kiti (Novak, opazovanje z udeležbo, 2019, 16. julij)21.
Skupnost Manas se ukvarja tudi z drugačno vrsto zdravilstva – z geomantijo. S tovrstnimi
metodami odpravljajo energetske blokade v zemeljskem prostoru in povečujejo pretočnost
zemeljskih energij (Ban, 2008, str. 28). Zdravilno-energijski park, ki je sestavljen iz številnih
geomantičnih simbolov, je energijsko povezan s parkom Ravne 2, ki se nahaja v Visokem v
Bosni in Hercegovini in ki ga je prav tako oblikovala Levstik (Levstik, osebni intervju, 2019,
24. julij in 29. avgust).
3.3.1.1 Zdravljenje z orgonskimi generatorji
Skupnost svojim članom in zunanjim obiskovalcev nudi zdravljenje z orgonskimi generatorji,
ki se imenujejo Una, Unium in Hišna piramida. Vsi trije so sestavljeni iz raznovrstnih
materialov, na primer iz kristalov, kamnov, lesa in različnih kovin, in iz različnih oblik, na
primer krogel, piramid, orgonitov in rož življenja. Vsak sestavni del orgonskega generatorja
ima svoj pomen in funkcijo, vsak orgonski generator pa je namenjen zdravljenju specifičnih
težav in bolezni, ki nastajajo kot blokade v našem fizičnem, mentalnem, astralnem in čustvenem
telesu. Hišna piramida naj bi bila na primer najbolj učinkovita pri zdravljenju stresa, glavobola,
napadov panike idr., Una za zdravljenje astme, kroničnega bronhitisa, ran na želodcu idr.,
Unium pa za zdravljenje težav s prostato, mehurjem, sečevodi, ledvicami idr. Terapija z
orgonskim generatorjem Hišna piramida in dvema terapevtoma, ki traja od 20 do 30 minut,
stane 25 evrov. Za ostala dva orgonska generatorja na spletni strani ni zapisane cene (»Center
Manas«, b. d.). Terapija z orgonskimi generatorji poteka na način kombiniranja meditacije in
pogovora med terapevtom in stranko. Terapevt postavlja vprašanja, stranka odgovarja. Na
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koncu terapije terapevt stranki poda svoje mnenje in nasvete (Novak, opazovanje z udeležbo,
2019, 29. avgust)22.
Prvi orgonski generator Hišna piramida oziroma Zvezdna vrata je nastal leta 2000, preostala
dva pa sta nastala med letoma 2009 in 2011 (Siona Rea Levstik, 2019, osebni intervju, 24. julij
in 29. avgust).
Orgonski generatorji delujejo po Teslovih dognanjih, ki so ostala skrivnost. /.../ To deluje po
principu »perpetuum mobile«. /.../ Čeprav gre za tri po strukturi različne orgonske generatorje,
Hišna piramida (oz. Zvezdna vrata), Unium in Una, je princip pri vseh generatorjih enak. Ko oseba
vstopi vanj, ga generator preskenira in ugotovi, kje so blokade. Nato te blokade začne uravnavati.
Orgonski generator torej deluje na celotni mreži energetskega polja človeka, kar pomeni le majhen
del na samem fizičnem nivoju. Deluje torej na emotivnem, mentalnem in astralnem telesu. /.../ Med
temi tremi orgonskimi generatorji seveda obstajajo razlike, in sicer v potenciranju vrtenja energij.
Smer izvora prvega impulza energije je različen. Na primer pri Hišni piramidi impulz najprej pride
od zgoraj navzdol, do središča Zemlje in nato spet nazaj. Pri drugih dveh pa prvi impulz najprej
pride iz središča Zemlje navzgor do izvora vsega in nato spet nazaj. Ves čas pa se energija pretaka
v obe smeri. Una in Unium sta si torej med seboj podobna, Zvezdna vrata pa bolj pomagajo ljudem,
ki imajo težave z meditacijo, koncentracijo. V najslabšem primeru oseba, ko stopi iz orgonskega
generatorja, čuti zelo veliko relaksacijo (Levstik, osebni intervju, 24. julij in 29. avgust 2019).

Slika 3.1: Orgonski generator Hišna piramida
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Vir: Osebni arhiv Manasa
Slika 3.2: Orgonski generator Una

Vir: Osebni arhiv Manasa
Slika 3.3: Orgonski generator Unium
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Vir: Osebni arhiv Manasa
3.3.1.2 Meditacije v zdravilno-energijskem parku
Na jasi, ki se nahaja za eno izmed hiš v Malem Lipoglavu, se nahaja tudi zdravilno-energijski
park skupnosti Manas. Park je sestavljen iz treh inštalacij in sicer iz Kroga življenja, Znaka
neskončnosti in Galaksije (»Center Manas«, b. d.).
Krog življenja je sestavljen iz kroga v krogu, razdeljen pa je na četrtine, ki predstavljajo štiri
osnovne elemente (zrak, vodo, ogenj in zemljo). Krog življenja predstavlja povezovanje vesolja
in zemlje oziroma duhovnega in materialnega, pomaga pa pri krepitvi življenjske energije in
dvigovanju zavesti. Znak neskončnosti deluje na podlagi ženskih in moških energij. Levi krog
deluje po ženskem principu, desni po moškem. Vsak krog je namenjen blaženju in reševanju
določenih težav ali bolezni (»Center Manas«, b. d.). Galaksija deluje po principu 13 čaker, zato
je v krogu postavljenih tudi 13 sedežev (»Center Manas«, b. d.).
Slika 3.4: Zdravilno-energijski park
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Vir: Osebni arhiv Manasa
V vseh treh inštalacijah se ob praznovanju solsticija, kozmičnega božiča ali drugih posebnih
dogodkov izvajajo skupinske meditacije. Park lahko s predhodno najavo obiščejo tudi
posamezniki ali skupine. Obiski so vodeni, cena enkratne meditacije pa se giblje med 10 in 30
evrov. V objavi o dogodku na Facebooku je cena najpogosteje poimenovana kot »energijska
izmenjava«.
3.3.1.3 Simbol zdravja
Siona Rea Levstik je oblikovala tudi simbol zdravja, ki ga skupnost tiska na majice. Znak
zdravja je sestavljen iz že znanih simbolov, vendar je njihova kombinacija unikatna (Levstik,
osebni intervju, 2019, 24. julij in 29. avgust).
Znak zdravja deluje hkrati navznoter in navzven, energije pa se spreminjajo in balansirajo v skladu
s problemom, kakršnega bitje ima. To smo realizirali na tak način, da smo znak zdravja dali na
majice. Barva majice določa najboljšo rešitev problema, ki ga oseba ima. Znak zdravja se ponavadi
nahaja na srčni čakri, dobro je, da se stika direktno s kožo vsaj 12 ur, zato je zaželeno nošenje ponoči.
To je seveda samo pripomoček, dopolnilo. Ne pa nadomestilo zdravljenja. (Levstik, osebni intervju,
2019, 24. julij in 29. avgust).

Slika 3.5: Simbol zdravja z obrazložitvijo
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Vir: Osebni arhiv Manasa z obrazložitvijo avtorice
Simbol zdravja je skupnost Manas natisnila na majice s kratkimi rokavi. Majice so različnih
barv, od težave oziroma blokade v telesu pa je odvisno, katero majico potrebuje posameznik.
Majice se lahko naroči preko spleta ali kupi v živo, vendar pa cena ni nikjer zapisana.
3.3.1.4 Saanyo metoda zdravljenja
Saanyo metoda zdravljenja je metoda komplementarnega zdravljenja, ki zaobjema 24 stopenj
in sicer dvakrat po 12 korakov. Metodo je razvila Siona Rea Levstik, namenjena pa je vsem, ki
so se šele začeli ukvarjati z zdravljenjem, ter že uveljavljenim zdravilcem in terapevtom
(»Center Manas«, b. d.). Izobraževanje po Saanyo metodi zdravljenja doživljenjski projekt
(Levstik, osebni intervju, 2019, 24. julij in 29. avgust), program izobraževanja pa poteka tudi v
Nemčiji in Turčiji. Cena tridnevne delavnice v Münchnu stane 400 evrov, v Istanbulu pa 230
evrov (»Siona Rea«, b. d.).
Prvih 12 stopenj Saanyo metode zdravljenja je namenjenih prepoznavanju bolezni oziroma
težav pri obravnavani osebi, drugih 12 stopenj pa ugotavljanju najprimernejše metode
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zdravljenja te bolezni za to osebo. Pred začetkom izobraževanja za izvajanje Saanyo metode
zdravljenja mora posameznik opraviti test sposobnosti, ki je sestavljen iz pisnega, ustnega in
praktičnega dela (»Center Manas«, b. d.).
Najprej mora posameznik pokazati željo po tem. Nato pride posameznik na individualni
pogovor do mene, na katerem pogledamo, kakšne so možnosti. Jaz tudi vidim, kakšne
predispozicije ima ta oseba za učenje po Saanyo metodi zdravljenja. Že iz prejšnjega življenja
moraš imeti predispozicije, da to Saanyo metodo zdravljenja ponotranjiš. V enem življenju tega
ne moreš narediti. Jaz se spominjam prejšnjih življenj in imam tudi dovoljenje od Boga oz.
Kreatorja, da pogledam v prejšnja življenja ljudi. Pogledam v knjigo življenja in vidim, ali ima
oseba predispozicije, da se začne učiti Saanyo metodo zdravljenja v tem življenju. Vendar pa so
ljudje mnogokrat razočarani, ko jim rečem, da v knjigi življenja piše, da jim jaz na tej poti učenja,
zdravljenja ali česar koli ne morem pomagati. Lahko so še tako pripravljeni na to, vendar če
tako piše v knjigi življenja, ni denarja, ki bi to kupil, pa sem bila v svoji preteklosti že lačna in
potrebna denarja. Lahko mi je oseba še tako všeč, pa ji ne smem pomagati oz. obratno: lahko
mi oseba res ni všeč, pa ji moram pomagati. To ni moja odločitev (Levstik, osebni intervju,
2019, 24. julij in 29. avgust).

.
Na koncu izobraževanja dobi posameznik certifikat, ki pa velja samo za Slovenijo (Levstik,
osebni intervju, 2019, 24. julij in 29. avgust).
3.3.2

Kje naletimo na novodobniške dejavnosti Manasa

Društvo oziroma Center Manas svoje novodobniške dejavnosti večinoma oglašuje po internetu
in sicer v obliki najav dogodkov na strani Facebook in na svoji uradni spletni strani. Ker se
novodobniki neprestano izobražujejo, se tudi v društvu Manas odvijajo številne delavnice,
srečanja, izobraževanja idr. Center Manas na svoji Facebook strani tako obvešča in vabi svoje
sledilce na meditacije v zdravilno-energijskem parku (»Meditacija pod zvezdami«, »Meditacija
ob polni luni«, »Meditacija s kiti in delfini«, »Meditacija s samorogi ob polni luni« itd.), na
predavanja (»Življenje v skupnosti kot pot osebnostnega razvoja«, »Kako čustva vplivajo na
bolezni in zdravje«, »Razstrupljanje – čiščenje črevesja s slano vodo in gong kopel« itd.),
delavnice ob koncu tedna (»Antistres vikend v Manasu«), delavnice za otroke (»Meditacija za
otroke«) idr.
Center Manas sodeluje tudi z nekaterimi hoteli (hoteli Bit, Stil, in Nox) in na sejmih (Altermed,
Mineralfest, Ezoterični festival v Žireh). Leta 2017 je organiziral tudi duhovne počitnice v
Egiptu, ki jih je oglaševal na svoji Facebook strani (Pogačnik in Sedej, osebni intervju, 2019,
3. januar).
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V šolskem letu 2017/18 je društvo Manas na Osnovni šoli Sostro izvajalo interesno dejavnost
»Sproščanje/koncentracija/meditacija« (Pogačnik in Sedej, osebni intervju, 2019, 3. januar).
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4

SKLEPNI RAZMISLEK

V svoji diplomski nalogi sem raziskovala strukturo in delovanje skupnosti oziroma društva
Manas, ki na družbenem omrežju Facebook in spletu deluje pod imenom Center Manas.
Dokazovala sem, da gre za novo religijsko gibanje s tipično novodobniško obliko duhovnosti.
Ožje jedro je namreč organizirano zelo jasno in strukturirano, okoli njega pa se je ustvaril
manjši in ohlapnejši novodobniški milje, ki ga sestavljajo naključni obiskovalci oziroma tisti,
ki so manj zavezani tovrstnemu verovanju in si duhovne storitve privoščijo zgolj občasno.
Center Manas je v prvi vrsti novo religijsko gibanje. Ožje jedro predstavlja majhna in zelo
povezana skupnost, ki živi skoraj komunsko življenje in ima zelo visoke vstopne pogoje tako
za skupnost kot tudi za društvo. Skupnost je tako po eni strani zaprta za širšo družbo, po drugi
strani pa na trgu prodaja svoje duhovne storitve. Potrošnike teh duhovnih storitev lahko
razumemo kot širši novodobniški milje, ki goji le ohlapno religioznost.
Ožje jedro skupnosti po drugi strani goji kompleksen novodobniški pogled na svet, ki vključuje
holistični nazor in kozmocentrični pogled na svet. Holizem se kaže predvsem v celostnem
zdravljenju, ki naj bi zaobjemalo vse sfere človeka (telo, um in duh) ter v razumevanju sveta
kot vsepovezanega kozmosa. Člani skupnosti verjamejo, da je izvor en sam, tudi energija izvira
iz enega samega vira. Prav tako verjamejo, da smo vsa živa bitja med seboj povezana,
najpomembnejše poslanstvo pa je doseganje enosti in celovitosti. Kot je značilno za
novodobištvo tudi Center Manas spodbuja samoduhovnost in samouresničenje in sicer s
širjenjem »100-procentne Luči«.
Center Manas zunanjim obiskovalcem ponuja spekter novodobniških dejavnosti od meditacij
in komuniciranja s transcendentimi viri do zdravljenja z orgonskimi generatorji, majicami z
unikatnim simbolom zdravja, kraniosakralno terapijo idr. Pri tovrstnih dejavnostih gre za
značilno novodobniško spajanje in prevzemanje različnih religioznih in duhovnih nazorov po
načelih »bricolage«, »pick and mix« in »patchwork«.
Druga značilnost novega religijskega gibanja, v manjši meri pa tudi novodobniške duhovnosti,
je prisotnost karizmatičnega vodje. Skozi študijo sem ugotovila, da igra ta v skupnosti Manas
zelo pomembno vlogo. Siona Rea Levstik je ustanoviteljica in idejna vodja skupnosti, ki še
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vedno vodi skupnost. Na njej sloni celotna doktrina skupaj z obredi ter dejavnostmi, ki jih
skupnost izvaja. Z intervjujem sem ugotovila, da Siona Rea Levstik članom skupnosti
predstavlja nekakšno »mamo«, na katero se obrnejo, ko naletijo na težave, ki so lahko
individualne ali skupinske narave. Prav tako članom predstavlja vir znanja, saj se od nje učijo
Saanyo metodo zdravljenja in se izobražujejo za različne vrste terapevtskega zdravljenja
(kraniosakralna terapija, terapije z orgonskimi generatorji, terapije z energijami v zdravilnoenergijskem parku itd.). Siona Rea Levstik deluje tudi izven skupnosti, predvsem v Bosni in
Hercegovini. Ker sem se v svojem diplomskem delu osredotočila zgolj na delovanje Centra
Manas, sem njeno vlogo obravnavala le z vidika skupnosti, vendar pa bi raziskava njene
dejavnosti doprinesla k nadaljnji raziskavi in obravnavi skupnosti Manas.
Center Manas je torej novo religijsko gibanje s tipičnimi novodobniškimi idejami, izkustvi in
praksami, ki se odražajo v dejavnostih, ki jih izvajajo za svoje člane ter za širši novodobniški
milje.
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PRILOGE

Priloga A: Intervju s članicama skupnosti

Kako bi opredelili svoje prepričanje/dejavnost? Bi pri tem uporabili oznako »religija« ali
»duhovnost«? Zakaj (ne)?
Religija zagotovo ne. Duhovnost bi bilo bolj primerno, vendar tudi ta ne v ožjem pomenu, v
pomenu besed. Mi smo društvo za spodbujanje celovitega življenja, delujemo celostno, pri
čemer gre za združitev in uravnoteženje materialnega in duhovnega. Verjamemo v Boga, ki ga
natančneje ne opredeljujemo. Natančneje mu rečemo Izvor vsega, eden edini Stvarnik.
Spodbujanje celovitega življenja pa je mišljeno, da celovito živiš. Gre za horizontalno linijo
življenja na Zemlji (fizična sfera), vertikalna linija celovitega življenja pa je na vseh nivojih in
dimenzijah. To je tisto, kar je naša posebnost. Celostno je tisto, kar je najbolj pomembno, saj
večina ljudi funkcionira samo na horizontalni liniji, na fizični ravni. Vse naše meditacije, ki jih
delamo, energijski park, orgonski generatorji itd. pa delujejo celostno, se pravi, da delujejo na
celotno svetlobno telo. Svetlobno telo pa obstaja v vseh dimenzijah.
Iz katere tradicije izvira vaše prepričanje/dejavnost? Kdo je njen utemeljitelj?
Vse skupaj je začela Siona Levstik, ki je nas vse vpeljala v to. Mi ji pravimo učiteljica,
mentorica, idejni vodja, ker nas je začela učiti, da delamo na poti tega celovitega pristopa
(Saanyo metoda zdravljenja) in v skladu s 100-procentno Lučjo; živimo skupaj, da delamo na
sebi in se razvijamo v medsebojnih odnosih ter tako postajamo vsak dan boljši človek. Tukaj
nas je namreč nekaj družin, ki skupaj živimo. Siona je imela vizijo o skupnosti že dolgo nazaj.
Ona je energijski park tudi kreirala, mi smo ga pa skupaj postavili.
Naša dejavnost izvira iz Sionine vizije življenja s 100-procentno Lučjo tukaj na Zemlji. Gre za
njeno notranje vedenje, ki izvira iz povezanosti z izvorom. Nikoli ni bila religiozna in ne
favorizira nobene religije. Ločuje vero in religijo, kar pomeni, da je globoko verna in verjame
v enega, edinega Stvarnika nas vseh, vendar ga ne opredeljuje na tak način, kot to počnejo
religije na Zemlji. Že v zgodnjem otroštvu je bila v stiku z bitji, sama s seboj in z Izvorom, to
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ji je bilo naravno, seveda pa kot otrok tega ni opredeljevala. Kasneje, ko je odrasla, pa je prišla
do določenih ugotovitev. To znanje je uporabila tudi pri Saanyo metodi zdravljenja. Izviramo
iz univerzalne energije. Upoštevamo celoto. Za podlago nimamo nobene od obstoječih religij
na Zemlji, ampak upoštevamo skupna spoznanja in kvalitete, ki jih prinašajo. Te religije so v
bistvu različni aspekti enega Boga. Za vsakega človeka je namenjen tisti aspekt Boga, ki mu je
najbližje. Ampak v resnici je Izvor samo eden. Sama energija je v bistvu ENA sama.
Mentorica Siona se je prej tudi izobraževala in hodila na različna predavanja, delavnice in tako
do konca aktivirala svoje notranje vedenje.
Od kod črpate osnove svojega prepričanja/dejavnosti? Poznate temeljna besedila, »svete
knjige« ali druge (ne)pisane vire?
Ne nanašamo se na kakšna besedila ali svete knjige. Gre za to, da imajo vse religije neka načela,
s katerimi se strinjamo, saj so povsod osnove enake. Vsaka religija uči to, da si ti pravičen, da
si spoštljiv do sočloveka, da smo si enaki itd. Tudi ateisti lahko cenijo vrednote, kot so
spoštovanje, ljubezen, pomoč sočloveku, kar je v bistvu tudi religiozna opredelitev Boga.
Če se ti povežeš s svojo dušo, kmalu ugotoviš, da ima tvoja duša veliko svojega vedenja
[znanja]. Sploh če si ti stara duša in imaš veliko svojega znanja. Tvoje vedenje je potem tako
močno in povezano s svojim izvorom. To vedenje je pri naši mentorici tako zelo močno.
Ali je vaša mentorica Siona svoja spoznanja in delo tudi spisala v kakšno knjigo?
Siona zaenkrat vodi delavnice, retreate (v Sloveniji in v tujini), ni pa izdala knjige. Ima spletno
stran http://www.sionarea.com/. Še vedno pa nas Siona usmerja in mentorira, saj je vse skupaj
proces.
Ali lahko v temeljnih potezah povzamete jedro svojega prepričanja/dejavnosti? Kakšno
je vaše osnovno sporočilo, s katerim se razlikujete od sorodnih skupnosti?
Osnovno sporočilo je širjenje 100-procentne Luči, ki pomeni, da si v stiku s samim sabo, stik z
življenjem. In prav 100-procentna Luč je naša posebnost. Ta 100-procentna Luč je mišljena, da
se širi. Kako najlažje razložimo 100-procentno Luč? Če si predstavljamo, da imamo 99 žarnic
prižganih, je razlika, če tisto stoto prižgemo ali ne, saj v tisti kot, kjer ta žarnica ni prižgana,
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lahko pometemo marsikaj. Širjenje 100-procentne Luči je torej naš osnovni namen in s tem tudi
dvig zavesti – zavedanje Človeštva, da smo Eno.
Ali lahko naštejete in na kratko opredelite organizirane oblike srečevanja/druženja
članov/pripadnikov/strank vaše skupnosti in njihovo pogostost?
Ker živimo kot skupnost, imamo redne tedenske sestanke v skupnem prostoru, kjer se
dogovarjamo sprotne stvari od urejanja okolice do sodelovanja, pomoči drug drugemu itd. Pred
samim sestankom pa naredimo skupinsko usklajevalno meditacijo, s katero torej širimo 100procentno Luč (nekateri pa to individualno delajo tudi vsak dan). Gre za 9 članov, ki se zberemo
na tedenski ravni na sestanku.
Dvakrat na mesec se dobimo tudi z mentorico Siono (in njenim možem Leonom), ki nam
predaja naprej znanje, vedenje in energijo. Tedaj se nas zbere 11 članov. To srečanje z
mentorico se organizira kot ena krajša in ena celodnevna delavnica, ki je za vse člane. Za tiste,
ki so se odločili, da se bodo naučili oz. izpopolnili določen način zdravljenja, pa se izvaja še
učenje za zdravljenje oz. uravnavanje energij z orgonskimi generatorji. Poleg tega imamo tudi
osebne pogovore.
Če kdaj pride do kakšne izredne situacije (če ima kdo kakšen problem), pa se dobimo tudi še
dodatno.
Tudi rojstne dneve večinoma praznujemo skupaj.
Ali opravljate obrede oziroma drugo primerljivo religijsko/duhovno prakso (molitev,
čaščenje, meditacija, terapija, ipd.)? So ti natančno določeni? Kako pogosto jih izvajate?
Redno izvajamo meditacijo pred sestanki (meditacijo vsakič vodi nekdo drug). Meditacije nam
grejo zelo dobro, več dela pa imamo z medsebojnimi odnosi, ki jih sproti razrešujemo. Na vseh
sestankih vodja skupnosti spiše tudi oporne točke, kaj moramo predelati tisti dan, naredimo tudi
zapisnik in tega pošljemo po mailing listi (v primeru, da kdo kdaj manjka na sestanku).
Ali poznate in obeležujete praznike oziroma druge pomembnejše dni v koledarskem letu?
Ali lahko vsaj najpomembnejše tudi naštejete in na kratko pojasnite njihov pomen?
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Praznujemo kozmični božič,. Gre za praznik rojstva življenja v kozmičnem smislu. Z rojstvom
Jezusa, z božičem se vse prenese na fizični nivo. Na ta dogodek so povabljeni tako zunanji
ljudje kot člani. Zgodi pa se v sklopu meditacij, ki se jih pripravlja za skok v novo leto.
Najbolj praznujemo solsticij, tako poletnega kot zimskega (poletnega 21. 6. in zimskega 21.
12.). Za poletni solsticij gremo vsako leto v Visoko na bosanske piramide, kjer zelo intenzivno
izvajamo meditacije za človeštvo in za Zemljo. Mentorica tudi vodi vse te meditacije, ona se
prav tako odloči, katere točke vse obiščemo in kaj delamo, glede na to, kaj se ji zdi pomembno.
Pred meditacijami imamo tudi delavnico, da razčistimo stvari, ki jih imamo med sabo, zato da
to ne vpliva na kasnejše meditacije. Vedno pa gremo na piramido Sonca in na piramido Meseca.
Prav tako praznujemo vesak, ki se se praznuje ob polni luni v maju. Gre za praznik Luči in
človeštva. Vesak je namreč posvečen Budi, njegovemu rojstvu, učenju, razsvetljenju in smrti.
Ob taki priložnosti se opravi meditacijo, saj so ob takih priložnostih vibracije in energije zelo
močne. Včasih dodamo tudi veliki gong ter tibetanske kristalne pojoče posode. Na koncu
praznovanja sledi tudi pogostitev z domačimi slanimi in sladkimi prigrizki in zdravilno izvirsko
vodo. Največjo pogostitev pa imamo za kozmični božič.
Božič pa seveda praznujemo družinsko v duhu slovenskega izročila.
Ali poznate in prakticirate kakršne koli izrecne omejitve »svetnega življenja« (npr.
odpoved mesu, alkoholu, celibat, ipd.)? Jih lahko naštejete?
Poskušamo čim bolj zdravo jesti. Nekateri so vegetarijanci, drugi niso. Zaželeno je, da se je čim
manj mesa, predvsem zaradi načina, kako danes vzgajajo in pobijajo domače klavne živali. Če
zdravo ješ, imaš namreč bolj prečiščeno telo. Pred meditacijami je dobro, da se ne je mesa, pije
kave, alkohola, kadi (samo kajenje zapira srčno čakro). Dobro je, da je torej telo prečiščeno in
čim bolj pretočno.
Praviloma tudi ne jemo belega sladkorja in bele moke. Če telo ni prečiščeno, se to največkrat
pozna pri meditaciji, saj človek ne more spustiti čiste vibracije, to pa se najpogosteje vidi v
obliki kakšnih glavobolov. Seveda vse to ne pomeni, da nikoli ne spijemo nič alkohola oz. se
ne pregrešimo. Se, vendar zgolj ob kakšnih praznovanjih, pa še to ne pogosto.
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Ali izrecno odklanjate kakršno koli drugo uveljavljeno prakso okoliške družbe (npr.
zaposlitev v vojski ali kakšen drug poklic, transfuzijo krvi, ipd.)?
Da bi prav zavračali, ne. Glede same vojske: naše prepričanje zagotovo ni takšno, da mi to
podpiramo. Naše prepričanje je tako, da tega naj ne bi bilo več. Ne verjamemo, da je kakršno
koli nasilje rešitev. Glede transfuzije, presaditve organov in podobno – seveda podpiramo vse,
kar lahko pripomore k ohranitvi človeškega življenja.

ČASOVNI, PROSTORSKI, FORMALNI OKVIR DELOVANJA
Koliko časa že delujete v Sloveniji? Od kdaj?
Kot društvo delujemo od leta 2005. Preko Sione smo se nekateri začeli združevati že veliko
pred tem, in sicer nekateri že pred 20 leti. Sama skupnost je nastala konec leta 2008 (ideja o
tem že veliko prej), ko so se tudi začele graditi hiše tukaj okoli. Vsi skupaj v današnji obliki pa
delujemo od leta 2012 oz. 2013.
Ali lahko nekoliko podrobneje opišete nastanek vaše skupnosti v Sloveniji?
Skupnost se je oblikovala okoli idejne vodje Sione Levstik, ki je imela vizijo o skupnosti, še
predno smo se mi oblikovali v skupnost. In potem, ko je izbrala taprave ljudi, smo se šele začeli
pogovarjati o društvu ter nato o skupnosti. Najboljše bi bilo, da si preberete članke, ki so bili
objavljeni v različnih revijah. [glej Zarja letnik IV, št. 28: 10. 7. 2018; Ona+ november 2018,
leto 20, št. 46; Zdravje, januar 2017, št. 443, letnik 39, Primož Hieng: Vodnik po zdravilnih
energijah: 2. del]
Ali je vaša skupnost članica katerega izmed združenj sorodnih organizacij v Sloveniji?
Ali lahko ta združenja navedete?
Združenje ne, zgolj sodelujemo z drugimi organizacijami in društvi. Kot društvo smo že pred
mnogimi leti sodelovali pri protikadilskem zakonu, ki se je takrat uveljavljal. Sodelujemo pa
tudi z društvom Damanhur Slovenija (Italija). Drugače pa nismo del nobenega združenja.
Ali delujete tudi drugod po svetu? Kje? Od kdaj?
Delujemo še v Bosni in sicer od leta 2014 (Visoko). Tam je naše društvo financiralo
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in postavilo energijsko-zdravilno instalacijo, ki je del parka Ravne v Visokem. Krovni
organizator je sicer Semir Osmanagić, s katerim pa se potem mi kot društvo povežemo, če
želimo prevzeti določeno organizacijo. Tako smo že dvakrat zaporedoma (leta 2017 in 2018)
organizirali skupne dogodke oz. skupen večer. Gre za meditacijo, petje ... Na glavni dogodek
pa pride za solsticij okoli 700 ljudi.
Februarja 2017 smo šli tudi v Egipt. Takrat so bili povabljeni (preko Facebooka) tudi zunanji.
Tako nas je bilo na koncu 17 ljudi.
Ali je vaša skupnost članica katerega izmed združenj sorodnih organizacij v svetu? Ali
lahko ta združenja navedete?
Ne. To zaradi tega, ker v svetu še ni registrirane organizacije, ki izrecno in zavestno deluje v
skladu s 100-procentno Lučjo.
Ali ste tudi pravno registrirani? Kako (kot verska skupnost, društvo, zavod, gospodarski
subjekt, ipd.)? Od kdaj?
Da, kot društvo. Od leta 2005.

ČLANSTVO, ORGANIZIRANOST IN KOHEZIVNOST SKUPNOSTI
Ali v vaši skupini poznate »članstvo«, tj. način formalnega pristopa/izstopa (npr. s
pristopno/izstopno izjavo), s katerim so opredeljene tudi pravice in dolžnosti posameznika
(npr. »plačevanje članarine«, sodelovanje v dejavnosti skupine, soodločanje) in ustrezen
seznam članov (npr. register)?
Poznamo članstvo, vendar pa mora vsak pred vstopom v društvo opraviti nekakšen izpit, zato
da vidimo, ali ima ta oseba podobne poglede, vrednote. Nekdo, ki bi hotel biti član naše
skupnosti, bi moral nekaj časa živeti z nami, hoditi na delavnice, na sestanke itd. Zato, da kot
skupina presodimo, ali se ta oseba vklaplja v našo vizijo oz. v naše vrednote. Moramo ga
prepoznati kot sorodno dušo. Pristopno izjavo članstva imamo. Člani društva nimajo posebnih
dolžnosti, člani skupnosti pa ja. Skupnost ima tudi skupni fond (gospodinjstva so ločena!), pri
čemer da vsak toliko, kot lahko.
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Kako postane posameznik novi član/pripadnik vaše skupine (npr. s podpisom pristopne
izjave, krstom, zaobljubo, iniciacijo, ipd.)?
Izrazi željo, ponavadi so to ljudje, ki jih že poznamo. Za nekoga, ki je čisto nov, pa imamo
komisijo. Zaenkrat takega primera še nismo imeli. Za vstop v društvo imamo pristopno izjavo.
Kar se tiče zaobljube pa imamo nekakšno neformalno zaobljubo v smislu, da ne deluješ v
nasprotju s skupnostjo oz. da deluješ skladno s 100-procentno Lučjo. To pomeni, da vstopiš v
skupnost odgovorno.
Prav tako nimamo nekih obredov ali praznovanj ob vstopu v skupnost ali društvo.
Ali je lahko član/pripadnik vaše skupnosti tudi član/pripadnik drugih verskih/duhovnih
skupnosti?
Ne omejujemo nikogar. Nikogar tudi nismo vprašali, ali je član druge verske skupnosti. To je
stvar osebne odločitve in se v to ne mešamo. Če začutimo, da je ta oseba sorodna duša, je to to.
Najpomembneje je, da imamo skupne vrednote.
(Približno) koliko članov/pripadnikov/strank imate?
Skupnost sestavlja 9 odraslih, so pa zraven tudi otroci (7). Članov društva je 15. Ob večjih
dogodkih, kot je na primer praznovanje solsticija, pride okoli 10 zunanjih ljudi. Če pa se
najavijo zunanji ljudje na kakšno meditacijo ali drugo delavnico, so to bolj posamezniki ali
manjše skupine prijateljev.
Ali lahko ocenite njihovo strukturo? (Ali je vaša skupnost sestavljena tako, kot je sestavljena
okoliška družba ali pa v njej prevladuje katera izmed posebnih skupin prebivalcev, na primer:
mlajši, ženske, izobraženci, priseljenci itn.?)
Več žensk, drugače pa zelo raznoliko. Veliko pride kolesarjev ter več Slovencev kot tujcev.
Starostno bi zelo težko določili.
Ali ima vaša skupnost izrecno zapisana »pravila delovanja« (npr. statut) ali »kodeks«, po
katerem se ravnajo njeni člani/pripadniki? (Ali lahko tak dokument dobimo?)
Imamo statut društva. Drugače pa je osnovno pravilo to, da delujemo v skladu s 100-procentno
Lučjo. Poleg tega v skupnosti delujemo po načelu konsenza, kjer se za večje stvari skladno
strinjamo.
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Kdo v skupnosti sprejema najpomembnejše odločitve (vodja, vodstvo, skupina, matična
organizacija)? Ali/kako lahko član/pripadnik vpliva na sprejemanje takšnih odločitev?
Za pomembne stvari se strinjamo vsi. Kadar so to res zelo pomembne stvari, še posebej
upoštevamo mnenje mentorice. V sami skupnosti ima najpomembnejšo vlogo vodja, vendar se
na koncu odločimo vsi skupaj tako, da najdemo skupno rešitev, ki je sprejemljiva za vse.
Kako obveščate člane/pripadnike skupine o pomembnejših odločitvah/dogodkih?
Izdajate interni bilten ali druge javne publikacije?
Med seboj se obveščamo po mailu, prav tako imamo mailing listo za zunanje. Drugače pa
obveščamo tudi preko Facebooka ter spletne strani. Imamo tudi letak za energijski park, delamo
pa na tem, da bi izdelali tudi brošuro za preostale dejavnosti. S hotelom Stil in hotelom Bit smo
zmenjeni tudi, da lahko pustimo svoje letake. Sodelujemo tudi na kakšnih sejmih, kot je Sobota
zame in Altermed, pa sejem v Žireh, včasih tudi na Mineralfestu. Na informativni točki v
Ljubljani nam na primer ne pustijo puščati naših letakov ker nas ne obravnavajo pod občino
Ljubljana, čeprav spadamo pod njo, ker imamo pošto pod Šmarje - Sap. Včasih svoje plakate
izobesimo tudi na osnovni šoli oz. smo zmenjeni z gasilskim društvom, da uporabljamo njihove
table za izobešanje plakatov.
Ali se položaja in vlogi žensk in moških v vaši skupnosti kakor koli razlikujeta? (Ali moški
in ženske lahko opravljajo ista dela? Ali so vodstveni položaji morda dostopni samo
pripadnikom enega spola? Ali se vloga obeh spolov razlikuje v obredju? Kako razumete
istospolne skupnosti?)
Vloga moškega in ženske v skupnosti je uravnovešena in enakovredna. Načeloma niti ne
ločujemo moškega in ženskega dela, saj to ni pomembno, vsak naredi tisto, kar mu bolj leži.
Glede istospolnih skupnosti nimamo nobenih težav, saj nam je jasno, da se v tem primeru duše
same odločijo za takšno življenje. Vedno je v istospolnih partnerstvih en partner, kjer
prevladuje moška duša, pri drugem pa ženska duša. To je vedno tako, ne glede na to, v kakšnem
fizičnem telesu se nahajajo. To je izbira duše, svobodna volja posameznika. Preveč pa ljudje
razumejo istospolnost v fizičnem smislu.
Ali v skupnost sprejmete tudi otroke in mladostnike?
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Da, vendar do sedaj še nismo imeli takega primera. Imamo seveda svoje otroke. Če bi prišli od
zunaj, pa bi to moral biti seveda konsenz staršev.
Ali poznate različne kategorije članov/pripadnikov vaše skupine glede na opravljanje
njihovega dela (npr. duhovniki, redovniki in laiki)? (Intervjuvanec naj kategorije
podrobneje opredeli. Kdo je npr. starešina, pastor ali mojster? Kdo podeljuje takšne nazive?
Ali je za tak naziv potrebna posebna izobrazba? Kje jo je mogoče pridobiti?)
Razdeljene imamo funkcije zato, da lažje funkcioniramo. Znotraj društva imamo seveda
predsednika in podpredsednico. Znotraj skupnosti pa imamo vodjo skupnosti, ki ima dva
pomočnika. Druge stvari si razdelimo na sestankih (nekateri so bolj za stike z javnostjo, spet
drugi za kaj drugega).
Ali ste v vaši skupnosti oblikovali različne notranje organizacijske enote, namenjene
posebej opredeljenim področjem vaše dejavnosti (npr. humanitarni dejavnosti, založništvu,
organizaciji prireditev ipd.)? Jih lahko naštejete?
Ne. Vsak ima zgolj svoj del v izvajanju dejavnosti, ki si jo je izbral_a. Torej na spletni strani je
pri meditaciji objavljena številka Tanaye, pri kraniosakralni resonanci pa številka nekoga
drugega.
Ali lahko rečete, da se člani/pripadniki vaše skupnosti pogosto družijo med seboj tudi
izven (organizirane dejavnosti) vaše skupnosti? Ali drži trditev, da so člani vaše skupine
pretežno tudi vaši najboljši prijatelji?
Mi živimo skupaj in se tudi družimo izven časa tedenskih sestankov. Da, člani skupnosti so tudi
najboljši prijatelji.
Ali lahko član/pripadnik vaše skupnosti tej posveti ves svoj čas oziroma svojo poklicno
pot? Lahko to možnost pojasnite?
Lahko jo, a zaenkrat še nismo prišli do tega. Vsi imamo svoje službe. Naš cilj pa je, da bi nekoč
zaživeli samooskrbno. Večina od nas si želi, da bi delali v sklopu skupnosti.

MATERIALNI POGOJI DELOVANJA
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Ali za svoje delovanje potrebujete finančna sredstva? Kateri so vaši najpomembnejši viri
financiranja?
V večini je to skupni mesečni fond, poleg tega pa se financiramo tudi iz prostovoljnih
prispevkov. Če zmanjka denarja iz skupne blagajne, zberemo denar naknadno z lastnimi
sredstvi ali donacijami. Največkrat je to za kakšne večje finančne stroške, kot je bil nakup
kamnov za energijski park.
Ali v vaši skupnosti opravljate kakršno koli dejavnost proti plačilu oziroma priporočenim
donacijam? Katera je ta dejavnost?
Smo registrirani za določene dejavnosti, za katere lahko izdajamo račune, vendar pa največkrat
delamo s prostovoljnimi prispevki. Prodajamo svoje izdelke kvečjemu na kakšnih sejmih.
Ali se kateri koli član/pripadnik vaše skupnosti lahko preživlja z delom v vaši skupnosti?
Kateri so ti pripadniki in kakšno je njihovo delo?
Zaenkrat ne.
Ali vaša skupnost razpolaga s prostorom, v katerem lahko potekajo redna srečanja
članov/pripadnikov/strank? So takšni prostori v vaši lasti?
Da, imamo skupni prostor, ki pa zaenkrat še ni v lasti društva, temveč zasebnega gospodinjstva.
Ali vaša skupnost razpolaga tudi z drugim premoženjem (npr. druge nepremičnine, vozila
ipd.)?
Ne še. Delamo na tem, da bi skupni park prepisali na društvo.

ODNOSI Z OKOLICO IN ŠIRŠO DRUŽBENO SKUPNOSTJO
Kako okolica dojema delovanje vaše skupnosti? (Ali ga sploh opazi, so reakcije pozitivne,
negativne?)
Z bližnjimi sosedi se zelo dobro razumemo, ostali so večinoma nevtralni, sem pa tja pa se
najdejo tudi kakšne skeptične pripombe. Več časa kot smo tukaj, bolj nas ljudje sprejemajo.
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Ali se predstavljate v svoji okolici in širši javnosti (svetovni splet, oglaševanje, javni nastopi,
komunikacija z mediji, ipd.)? Kako pogosto?
Večkrat se predstavljamo na sejmih, imamo dneve odprtih vrat, izvajamo projekt
prostočasovnih dejavnosti šolskih otrok Sproščanje/koncentracija/meditacija (od leta 2017),
sodelujemo tudi v projektu Človek (odvajanje od odvisnosti).
Ali mediji kdaj poročajo o vaši skupnosti? Kako bi ocenili to poročanje? (Je korektno,
pristransko, površno ipd.?)
Različni mediji so kar nekajkrat poročali o naši skupnosti. Izkušnja je bila zelo dobra.
Imajo člani/pripadniki vaše skupnosti zaradi svoje religijske/duhovne orientacije v
vsakdanjem življenju kakršne koli težave (npr. v domačem okolju, službi, šoli ipd.)? Lahko
najbolj pogoste navedete?
Večjih problemov nimamo.
Otroci tudi niso nikoli doživljali večjih težav. Prišlo je le do nekega zbadanja v šoli.
Ali menite, da slovenska zakonodaja in/ali praksa državnih organov omejuje pravico
članov/pripadnikov vaše skupnosti do verske svobode oziroma drugo človekovo pravico?
Lahko morebitne težave pojasnite s konkretnim primerom?
Zakonodaja o komplementarni medicini je na žalost zelo omejujoča. Kar se tiče zakona o
društvu, društvo deluje po pravilih. Glede prijavljanja na projekte pa je bilo do sedaj uspešno.
Zakonodaja je vseeno omejujoča, ni pa zatirajoča.
Ste naleteli na posameznike/skupine, ki izrecno nasprotujejo vašemu delovanju? Se to
dogaja pogosto? Lahko morebitno interakcijo opišete?
Ne. Zgolj en primer, ko se je nekdo pritožil zaradi predstavitve meditacije na šoli.

Priloga B: Intervju s Siono Reo Levstik
Na vaši spletni strani je vaša dejavnost opisana z različnimi nazivi (Light Worker,
Medium, Channeler, Master of Holistic Healing, Master of Wisdom, Spiritual Teacher,
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Universe Solar Teacher, Master of 100 % Light, Therapist and Inventor). Kako sami sebe
najraje poimenujete oz. kateri naziv vas po vašem mnenju najbolj označuje?
Sama se zelo težko identificiram z nazivi. Če verjameš ali pa ne, je vse te nazive, ki si jih videla
na spletni strani, napisal moj mož. Kar se mene tiče, je to popolnoma enostavno: če se človek
spozna na več metod, najsi bodo to del alternativne ali pa uradne znanost, niti ena ni
pomembnejša od druge. Uporabiš tisto, ki je v določenem trenutku najbolj uporabna, dobra,
zanesljiva za nekoga. In jaz poznam čisto vsako metodo, ki obstaja na tej Zemlji. Problem je,
ko ljudje, ki s tako ali drugačno metodo zdravijo ljudi, začnejo vse uokvirjati.
Kaj predstavlja vaše ime »Rea« in kako ste ga dobili?
Vsak od nas se rojeva večkrat. Govoriva o inkarnaciji in reinkarnaciji. To obstaja in to je
dejstvo, čeprav velika večina ljudi ne verjame v te stvari iz različnih razlogov. Ne vem, če to
veš, saj te informacije le redko krožijo okoli, vendar ima Vatikan v lasti prvo Biblijo, ki
vključuje poglavja o reinkarnaciji. To poglavje so v 3. stoletju uničili. Zakaj? Ker obstoj
reinkarnacije uniči popolnoma vse, kar poznamo na tem svetu: denar, moč, družbeni sloj itd.
Mi smo torej igralci, ki v vsakem življenju igramo neko vlogo, kot v filmu. In v vsakem filmu
imaš drugo ime. Vendar pa vsaka duša dobi ob svojem nastanku originalno ime. Nekateri to
ime imenujejo tudi Pravo ime ali Zvezdno ime. Vsako od teh imen ponazarja neko kvaliteto.
Ko človek doseže to kvaliteto, ima pravico do takega imena. Seveda odkrivaš več kvalitet,
vendar je ena od njih najbolj izpostavljena. Jaz imam dve Zvezdni imeni. »Siona« pomeni
»tista, ki prinaša luč v temo«. Ime »Rea«, ki je nekakšen priimek, pa mi je bilo podarjeno s
strani mojega moža. Pomeni, da pripadam družini, torej neki družini, ki prav tako uporablja ta
priimek. Seveda tega ne smemo razumeti kot uradni priimek. Kakor je meni znano, imajo
uradno le tri bitja na Zemlji božansko dovoljenje za uporabo takega priimka. Uporablja pa ga
verjetno tudi veliko drugih.
Kdaj pa ste zase vedeli, da ste dosegli kvaliteto in si prislužili tako ime?
Pred kakšnimi 12 leti. Vendar pa imeni uporabljam zgolj zadnjih par let. Zadnji dve leti tudi v
javnosti. Mož je bil tisti, ki je vztrajal, da se neham skrivati in si dam spremeniti ime tudi
uradno.
Kako se zaradi svojih posebnih zmožnosti razlikujete od drugih ljudi?
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Vsi smo potencialno balerine. Odvisno je, kaj v življenju treniraš. Kar treniraš, se tudi razvija.
Jaz sem že od majhnega čudna [smeh]. Dolgo časa sem mislila, da so vsi ljudje podobni meni.
In potem sem doživela velik šok, ko sem ugotovila, da ljudje pojma nimajo o stvareh, ki so
meni bile popolnoma normalne. Spomnim se, kako mi je bilo grozno, ko se kot majhen otrok
še nisem znala zaščititi pred mislimi, ki sem jih brala drugim ljudem. Informacij, ki sem jih
dobila na takšen način, nisem znala niti predelati, prežvečiti. In to je bilo grozno, saj sem ves
čas imela občutek, da sem čudna, drugačna od drugih v slabem pomenu besede. Samo pomisli.
Jaz sem letnik 1959 in še danes je vse to čudno, kako zelo čudno je bilo to v času mojega
otroštva.
Bom povedala kar na svojem lastnem primeru, saj bo tako najlažje razumeti. Moji najbolj
zgodnji spomini sežejo do dveh let. Spomnim se, da sem se nekega dne igrala v dnevni sobi, ko
mojo mamo vsa objokana obišče njena prijateljica. Ko jo mama vpraša, kaj je narobe, ta pojasni,
da misli, da jo mož vara. Jaz sem se v tistem trenutku nehala igrati, dvignila glavo in povedala,
da so njene predpostavke pravilne, povedala sem tudi, s kom jo vara (po točnem imenu in
priimku), kako izgleda, kje stanuje … Temu je sledilo par udarcev po zadnjici s strani moje
mame in takrat sem dobila prvo lekcijo, kjer sem se naučila, da ljudem ne smeš povedati resnice,
ker je ne sprejemajo, ter se držati nekih pravil.
Prav tako od nekdaj vidim tudi energijo oz. avro okoli ljudi. In spomnim se, da sem nekoč
videla žensko, ki je bila glede na njeno obdajajočo energijo zelo grda, na pogled pa izredno
lepa.
Danes imam okoli sebe zaščitno konstrukcijo, saj ne želim videti vsega, kar ljudje oddajajo.
Torej ne berem več misli, ne gledam v bodočnost ali preteklost. Ljudi imam na distanci.
Naredim izjemo v primeru, da nekdo pride do mene z vprašanjem, vendar tudi takrat moram
biti pripravljena na to, da slišim oz. vidim take informacije. Ko sem bila mlajša, pa je bilo tako
branje ljudi avtomatično in postopoma sem se kasneje naučila, da to začnem nadzorovati in
normalno funkcionirati. Samo predstavljaj si, da se znajdeš sredi neke množice in si
bombardiran z ogromno mislimi različnih ljudi. In to se dogaja tako zavestno kot podzavestno.
Ker energija ne pozna ne časa in ne prostora.

ZAČETKI
65

Kakšni so bili vaši začetki delovanja? Kako ste dobili vizijo 100-procentne Luči in koliko
časa ste potrebovali, da ste svojo vizijo začeli širiti med druge podobno misleče ljudi?
Ne gre za vizijo, temveč za spoznanje 100-procentne Luči. Zgodilo se je zelo zgodaj, vendar ga
sprva nisem znala umestiti in pojmovati, kaj naj bi to sploh bilo. Bila sem stara približno 23 let,
ko sem to svoje spoznanje končno znala kristalno jasno ubesedit. Začetki so bili zelo naravni.
Vedno je tako, da se sprva ukvarjaš sam s sabo.
Udejanjati in reprezentirati na materialnem nivoju in za druge ljudi pa sem začela šele pred 12–
15 leti.
Na spletni strani imate zapisano, da ste imeli že v otroštvu stik z drugimi bitji. Mi lahko
razložite, kdo so ta druga bitja in kako si jih najlažje predstavljam?
Predstavljaj si, da prideš v neko družbo, kjer ljudi sploh ne poznaš, a vendar vseeno začutiš, da
je nek človek zelo žalosten ali na primer zelo nadut. To je ta povezanost. To je stopnja, ko
začutiš, kakšen človek je nekdo. Ne glede na njegovo vizualnost ali sodeč po pogovoru s tem
človekom.
V intervjuju s Tanayo sem izvedela, da nikoli niste favorizirali določene religije. Ali
prihajate iz kakšnega določenega verskega (družinskega) okolja in ali se vam zdi, da je to
versko okolje pripomoglo oz. vam pomagalo, da ste se zazrli vase in ugotovili, kaj je bistvo
celovitega življenja?
Ne prihajam iz nobenega verskega okolja, vsaj družinsko ne. Nisem ne krščena ne birmana. Če
grem v cerkev ali džamijo, grem zato, da se lažje povežem z ljudmi, ki tam molijo. Ko molijo,
imajo namreč najbolj odprto avro in so najbolj dosegljivi na energetskem polju, zato jim takrat
najlažje pomagam.
Naj še to povem: vsaka religija, tudi ateizem, govori o nekem aspektu kreatorja, boga oz.
vrhovnega bitja. V bistvu ateisti ne obstajajo. Če verjameš v dobroto in milost, verjameš v Boga.
Jaz strogo ločujem religijo in vero. Religija je to, da ti nekdo govori, kaj je Bog in kaj je Bog
rekel, vera pa je intimni odnos med tabo in kreatorjem, pri čemer ne potrebuješ nekega
posrednika. Pri religiji je torej tako, da ti nekdo ukazuje, kaj moraš narediti. Na primer, da mora
človek klečati in se klanjati, saj bo samo na tak način zveličan. Biti veren namreč pomeni

66

resnično verjeti v vrhovno bitje. Religija pa pomeni, kako neka institucija določa in zapoveduje
to, na kakšen način mora človek delovati.

MENTORSTVO
Rečeno mi je bilo, da ste prve člane skupnosti Manas povezali že pred 20 leti. Kako se je
vse skupaj začelo in na kakšen način ste izbrali prave ljudi za oblikovanje skupnosti?
Prve člane Manasa, med katerimi je tudi Berni, sem spoznala že pred več kot 20 leti. Sprva smo
se s skupino dobivali na Ježici, leta 1994. Tam smo meditirali in se pogovarjali. Na teh
meditacijah sem tudi prvič ugotovila, da ljudje, ki so se leta pred mano ukvarjali z meditacijo,
niso imeli niti pol toliko pojma o meditaciji kot jaz, ko sem tja prišla prvič. Tako sem v tistem
času v skupini delovala kot nekakšen mediator, na katerega so se ljudje lahko obrnili po nasvete
ali pomoč. Ker smo kmalu ugotovili, da takšen način ni kompatibilen, smo ustanovili svojo
skupnost, v katero so počasi »prikapljali« tudi prvi člani današnje skupnosti Manas. Tako smo
se začeli združevati podobno misleči ljudje in se začeli družiti.
Člani skupnosti vas imenujejo mentorica in učiteljica. Kakšen odnos imate z njimi?
Moram reči, da v skupnosti igram nekakšno mamo. Ker v končni fazi živimo kot velika
razširjena družina, v kateri ne rešujemo samo duhovnih problemov, temveč tudi finančne,
prijateljske, partnerske in družinske težave. Ko se dobivamo, tako iščemo neke rešitve, ki so v
dobro vseh. Mislim, da je moje mentorstvo nekakšen izraz spoštovanja do mene. Če se že
moram klasificirati, bi zase rekla, da sem prva med enakimi.
Kakšna je vaša vloga v skupnosti Manas?
Igram nekakšnega mediatorja. Moram reči, da so že dosti samostojni, imajo že dosti izkušenj
in rešujejo probleme tudi sami. Če resnično ne najdejo skupne rešitve, se navadno obrnejo
najprej na mojega moža, Leona. In če niti to ne zaleže in pomaga, pridem na vrsto jaz kot zadnja
možnost.
Izvedela sem, da se skupnost skupaj z vami in vašim možem navadno dobiva dvakrat
mesečno. Kako izgledajo ta srečanja? Mi lahko opišete potek svojega mentorstva ob teh
srečanjih?
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Dobivamo se enkrat mesečno v dveh sklopih ter takrat razglabljamo o perečih problemih, ki jih
ni moč hitro in sproti razčiščevati. To so ponavadi problemi, ki se tičejo celotne skupine ali pa
med posamezniki. Seveda so v določenih primerih nujni tudi individualni pogovori. Drugače
pa so vsaka srečanja različna. Ne samo da se družimo, temveč izvajamo tudi meditacije, učenja,
zdravljenje, pretok energije itd. Pa tudi telovadimo, skupaj obedujemo, praznujemo, pojemo,
plešemo … Izvajamo tudi različne vaje sproščanja, na primer s smehom.
Kako pa izgleda mentorstvo skupnosti, ko bivate v Bosni? Ste v kontaktu?
Ne čisto vsak dan. Ko je kakšen problem, se slišimo preko Skypa. Pa tudi, ko se želimo le malo
pogovoriti.
Ali ste mentorica zgolj skupnosti Manas?
Sem v kontaktu z različnimi skupinami po tujini, tako v Bosni kot v Nemčiji, Turčiji, Švici.
Vendar pa so to zgolj skupine, ki se učijo za terapevte različnih zdravljenj. Pri teh skupinah gre
za to striktno relacijo mentor–učenci. Ne gre pa za skupnosti, kot je ta v Sloveniji, ki jo sama
razumem kot veliko bolj kompleksni eksperiment.

SAANYO METODA ZDRAVLJENJA
Ali ste obiskovali kakšna izobraževanja/delavnice, s katerimi ste aktivirali svoje notranje
vedenje?
Seveda. Vendar pa 40 let nazaj v Jugoslaviji ni bilo takih izobraževanj, zato sem se večinoma
dopisno izobraževala v tujih državah večinoma izven Evrope. Vendar pa največji del znanja in
inovacij je potekal z učenjem in sprejemanjem iz Akaških zapisov, ki so nekakšna eterična
knjižnica vsega znanja sveta.
Se takih izobraževanj še vedno udeležujete?
V glavnem danes več ne. Bolj poučujem. Vendar pa se še vedno učim od ljudi in si hkrati
dopisujem tudi z drugimi strokovnjaki. Vendar pa je to bolj izmenjevanje znanja med učiteljem
in učiteljem. Vendar pa sem danes že na tem nivoju, da če potrebujem znanje, si »naloadam«
to gradivo in mi fizično ni treba hoditi na razna izobraževanja in delavnice.
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Ali izobražujete tudi drugod po svetu?
Sama sem zaradi zdravstvenih težav fizično že nekoliko omejena, zato ne hodim pogosto v
tujino izobraževat. Kadar pa grem, gre najpogosteje za relacijo Bosna–Slovenija–Nemčija–
Turčija. Dogovarjamo se tudi s Švico in Španijo, vendar pa je vse še v povojih.
Razvili ste Saanyo metodo zdravljenja, metodo komplementarnega zdravljenja. Koliko
časa ste razvijali omenjeno metodo in kako je to potekalo?
To je sad mojega štiridesetletnega zbiranja znanja in praks. Za izoblikovanje take metode mora
človek seveda znati tudi del uradne medicine, se na primer spoznati na človeško anatomijo,
farmakologijo ... Uradnemu zdravniku namreč ni treba upoštevati mene, jaz pa moram
upoštevati uradnega zdravnika. Govorimo o celovitem zdravljenju, kar pa res pomeni celovito.
Zdravljenje mora biti prilagojeno vsakemu posameznemu človeku, njegovemu temperamentu,
značaju, načinu življenja, prejšnjemu življenju, božanskemu namenu itd.
Mi lahko opišete, kako poteka izobraževanje Saanyo metode zdravljenja?
Zelo v grobem in na kratko rečeno: najprej mora posameznik pokazati željo po tem. Nato pride
posameznik na individualni pogovor do mene, na katerem pogledamo, kakšne so možnosti. Jaz
tudi vidim, kakšne predispozicije ima ta oseba za učenje po Saanyo metodi zdravljenja. Že iz
prejšnjega življenja moraš imeti predispozicije, da to Saanyo metodo zdravljenja ponotranjiš.
V enem življenju tega ne moreš narediti. Jaz se spominjam prejšnjih življenj in imam tudi
dovoljenje od Boga oz. Kreatorja, da pogledam v prejšnja življenja ljudi. Pogledam v knjigo
življenja in vidim, ali ima oseba predispozicije, da se začne učiti Saanyo metodo zdravljenja v
tem življenju. Vendar pa so ljudje mnogokrat razočarani, ko jim rečem, da v knjigi življenja
piše, da jim jaz na tej poti učenja, zdravljenja ali česar koli ne morem pomagati. Lahko so še
tako pripravljeni na to, vendar če tako piše v knjigi življenja, ni denarja, ki bi to kupil, pa sem
bila v svoji preteklosti že lačna in potrebna denarja. Lahko mi je oseba še tako všeč, pa ji ne
smem pomagati oz. obratno: lahko mi oseba res ni všeč, pa ji moram pomagati. To ni moja
odločitev.
Kdo so po navadi udeleženci izobraževanja Saanyo metode zdravljenja? Koliko časa traja
izobraževanje?

69

Po Saanyo metodi zdravljenja se izobražujejo zgolj terapevti, naj bodo to terapevti klasične
medicine ali alternativne. Bistveno je, da imajo že določeno predznanje, ki jim omogoči, da
pred začetkom izobraževanja sploh opravijo test. Po testu sledi pogovor z mano in šele nato
lahko pristopijo k izobraževanju. Zelo pomembno je torej, da ti ljudje že poznajo določene
metode zdravljenja, ni pa važno, iz katere stroke prihajajo. Lahko so to psihoterapevti, psihiatri,
psihologi, bioenergetiki, refleksoterapevti itd., ki imajo že določena znanja in tudi malo morje
opravljenih diplom, vendar si želijo svoje metode izboljšati oz. nadgraditi … Vendar pa je treba
vedeti, da je to doživljenjski projekt.
Ali program izobraževanja Saanyo metode zdravljenja poteka tudi po tujih državah?
Trenutno zgolj v Turčiji in Nemčiji.
Na spletni strani Centra Manas je zapisano, da po zaključku vsake stopnje izobraževanja
udeleženec pridobi certifikat o opravljeni stopnji šolanja. Ali ta certifikat velja tudi v
drugih podobnih centrih, morda celo drugod po svetu? Mi lahko poveste kakšen primer?
Certifikati veljajo samo v Sloveniji, saj gre žal preveč denarja za overjanje teh certifikatov. In
vse se vedno ustavi pri denarju. Je pa definitivno to, da kdor pridobi certifikat iz Saanyo metode
zdravljenja, postane eden izmed boljših terapevtov, na katerem koli področju pač že deluje. To
je zares stoprocentno sigurno. Omejitev je res samo pri denarju.
Mi lahko poveste nekoliko več o orgonskih generatorjih? Kaj je njihov namen in kako
deluje zdravljenje?
Orgonski generatorji delujejo po Teslovih dognanjih, ki so ostala skrivnost. Tesla je pred svojo
smrtjo namreč zapustil veliko spisov, ki pa jih ni objavljal, saj je vedel, da ljudje niso
pripravljeni sprejeti takšnih odkritij. To deluje po principu »perpetuum mobile«. Zakaj orgonski
generatorji? Or-gon namreč pomeni »vrteti se okoli in okoli«. Čeprav gre za tri po strukturi
različne orgonske generatorje, Hišna piramida (oz. Zvezdna vrata), Unium in Una, je princip
pri vseh generatorjih enak. Ko oseba vstopi vanj, ga generator preskenira in ugotovi, kje so
blokade. Nato te blokade začne uravnavati. Orgonski generator torej deluje na celotni mreži
energetskega polja človeka, kar pomeni le majhen del na samem fizičnem nivoju. Deluje torej
na emotivnem, mentalnem in astralnem telesu. Jaz generatorje imenujem kar stroji, ker delajo.
In ob tem mora biti vedno prisoten terapevt, ki ve, kdaj je za osebo preveč tega delovanja in
70

kdaj je treba prenehati. Seveda, tukaj ni omejitve na zavest in podzavest. Za energije zavest in
podzavest ne obstajata, saj je človek ena sama celota.
Med temi tremi orgonskimi generatorji seveda obstajajo razlike in sicer v potenciranju vrtenja
energij. Smer izvora prvega impulza energije je različen. Na primer pri hišni piramidi impulz
najprej pride od zgoraj navzdol, do središča Zemlje in nato spet nazaj. Pri drugih dveh pa prvi
impulz najprej pride iz središča Zemlje navzgor do izvora vsega in nato spet nazaj. Ves čas pa
se energija pretaka v obe smeri. Una in Unium sta si torej med seboj podobna, Zvezdna vrata
pa bolj pomagajo ljudem, ki imajo težave z meditacijo, koncentracijo. V najslabšem primeru
oseba, ko stopi iz orgonskega generatorja, čuti zelo veliko relaksacijo.
Včasih se pošalim, da so orgonski generatorji najboljša agencija za potovanje po vesolju.
Kdaj so orgonski generatorji nastali in koliko časa ste potrebovali, da so dobili današnjo
obliko in izgled?
Prvi orgonski generator, Hišna piramida oz. Star gate (Zvezdna vrata), je nastal pred 20 leti. Se
pravi: ideja je nastala leta 1999, sam produkt pa okoli 2000. Ostala dva generatorja sta nastala
pred 8 do 10 leti.
Načrt orgonskih generatorjev, torej sama ideja o njih je nastala v treh urah, narisal jo je moj
mož, saj je po poklicu inženir, lesene dele smo na primer dali delati zelo dobremu mizarju,
sodelovali smo tudi z enim zelo znanim zlatarjem in kovinarjem, za preostale dele pa sem
angažirala ljudi, da pomagajo. Tako da smo vsi delali in v izdelavo dali našo energijo. Kajti
zelo pomembno je, s kakšno energijo se nekaj ustvarja. Lahko je nekdo še tak mojster, pa če
oddaja slabo energijo, produkt ni v redu. In zato jaz vedno preverim, kdo je (energetsko)
primeren za delo. Ko je produkt torej narejen, lahko govorimo o skupku energije vseh ljudi, ki
so sodelovali.
So pa vsi kosi orgonskih generatorjev prvovrstne kvalitete in zaradi tega jih je bilo tudi izredno
težko dobiti.
Oblikovali ste tudi lasten simbol zdravja. Iz katerih simbolov je sestavljen in kakšna je
njegova moč?
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Sestavljen je iz znanih simbolov, kombinacija vseh teh pa je unikatna. Vse je v krogu, krog pa
predstavlja popolnost. Zvezda okoli predstavlja trdnjavo in s tem ščiti notranjost. Znotraj je
trojna spirala, ki ima več pomenov, vendar njegovo bistvo se predvsem nahaja v troedinosti v
enem. V resnici to pomeni tri ravni bivanja vsakega bitja, vendar pa smo ljudje navadno
skoncentrirani le na otipljivo oz. fizično raven bivanja. Troedinost torej pomeni ravnovesje
vsega, kar bitje je. Rumenooranžen simbol predstavlja ravnovesje med moškim in ženskim
principom. Pomeni tudi kakor zgoraj, tako spodaj, kakor navzven, tako navznoter in obratno.
Barve so zelo pomembne, saj imajo zdraviteljski princip. Štirje modri krogi so v bistvu kitajske
pismenke, ki predstavljajo popolno zdravje. Ob pismenkah se nahajajo tudi štirje lotosovi
cvetovi, ki predstavljajo čistost, nedolžnost in popolnost. V notranjosti se nahaja še kolo
življenja, ki ponazarja nenehno vrtenje in spreminjanje, saj človek, ko se mu začnejo pretakati
energije, zapusti fizično telo. Znak zdravja deluje hkrati navznoter in navzven, energije pa se
spreminjajo in balansirajo v skladu s problemom, kakršnega bitje ima. To smo realizirali na tak
način, da smo znak zdravja dali na majice. Barva majice določa najboljšo rešitev problema, ki
ga oseba ima. Znak zdravja se ponavadi nahaja na srčni čakri, dobro je, da se stika direktno s
kožo vsaj 12 ur, zato je zaželeno nošenje ponoči. To je seveda samo pripomoček, dopolnilo. Ne
pa nadomestilo zdravljenja.
Po vaši zaslugi ima skupnost tudi svoj lasten energijski park s tremi inštalacijami
(Krogom življenja, Galaksijo in Znakom neskončnosti). Prav tako ste oblikovali
energijski park v Ravnah v Bosni. Ali se ta energijska parka razlikujeta?
Zasnova energijskih parkov v smislu zdravljenja je enaka tako v Parku Ravne 2 v Bosni, kot
tukaj v Sloveniji. Se pa parka oz. inštalaciji tukaj in v Bosni razlikujeta po razsežnostih. Vendar
pa v parku Ravne 2 obstajajo številne tudi druge inštalacije, ki so prišle od drugod po svetu.
Naši sta zgolj dve. Načrt teh energijskih parkov je torej bil, da se povežemo s točkami drugod
po svetu. Ta tukaj v Sloveniji je zelo povezan s tistimi v Visokem in v Gizi, Egiptu. Še vedno
moramo v parku dokončati inštalacijo piramido.

DELOVANJE V BOSNI IN HERCEGOVINI
Leta 2014 ste se odločili, da se preselite v Visoko v Bosni in Hercegovini. Kaj vas je
prepričalo, da ste zapustili Slovenijo, in kakšno vizijo ste imeli v Visokem?
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Odločila sem se zaradi zdravstvenih razlogov, saj sem bila razočarana nad uradno medicino.
Leta 2013 sva šla z možem namesto na morje v Bosno in moje zdravstveno stanje se je takoj
izboljšalo. Planirala sva, da ostaneva v Bosni, dokler se popolnoma ne pozdravim, vendar pa se
je na koncu izteklo tako, da sva ostala kar tam. To je bil glavni razlog: zaradi sebe in svojega
zdravja. Vendar pa sem relativno hitro ugotovila, da lahko tam tudi delujem. Povezala sem se
z domačini, ki kljub neposredni bližini piramid in rovov nikoli niso niti stopili blizu njih, vendar
pa so nekateri imeli veliko željo. Tako sem organizirala skupino, s katero smo odšli skupaj v
rove in bili so navdušeni. Ena gospa je stopila v rov z velikim rakastim tumorjem, čez en teden
pa je odšla na kontrolo in je bil pol manjši.
V času solsticija obišče dogodek, ki se odvija v Visokem, ogromno ljudi. Kakšno vlogo
imate tukaj vi?
Na dogodku smo se vedno osredotočal na spiritualno raven, torej širjenje 100-procentne Luči.
Letos je dogodek za malenkost bolj komercialen. Več poudarka je na glasbenem in zabavnem
delu, nekoliko manj, kot bi si želeli, pa na spiritualnem oz. duhovnem delu. Letos je imela
namreč občina manj posluha za naš dogodek, saj se na piramidi Sonca izvajajo pomembne
arheološke izkopanine, zato nam je bila piramida nedostopna.
Jaz in drugi člani skupnosti vsako leto pripravimo meditacijo z gongi in pojočimi posodami ter
širimo 100-procentno Luč.
Ali delujete tudi v sodelovanju s Semirjem Osmanagićem?
Seveda. Vendar pa se nekoliko razhajamo v pogledih, saj se on bolj osredotoča na arheološki
vidik, mi pa veliko bolj na zdravljenje.

VIZIJA
Kakšne načrte imate v prihodnosti? Boste ostali v Visokem?
Sama res nerada načrtujem. Imam edino kratkoročne plane (6–7 novih inštalacij), ki pa
zahtevajo velike finančne vložke. Zato tudi iščemo investitorje.
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Ali je vaš cilj v bližnji prihodnosti, da se skupnost Manas osamosvoji in deluje brez
mentorstva?
Absolutno. Jaz bi si to želela že sedaj. Seveda jih moram pohvaliti, da delujejo že dokaj
samostojno. Ko pridem zdaj enkrat na mesec v Slovenijo, se osredotočamo večinoma le še na
učenje Saanyo metode zdravljenja. Ni več tako, da bi se vtikala v njihova življenja.

DODATNA VPRAŠANJA
Tako pri meditaciji kot tudi med intervjuji in v objavah društva Manas na Facebooku
sem opazila, da od vseh živali najbolj izpostavljate kite in delfine. Zakaj ravno kiti in
delfini in kakšen je njihov pomen?
Ko se je v zgodovini določalo, kdo bodo varuhi Zemlje, se je zaradi narave njihove energije
določilo ljudi, delfine in kite. Oni pojejo pesem življenja. Če bi njihovo frekvenco oglašanja
prevedli, bi ugotovili, da zares pojejo pesem večnega življenja, s katero vzdržujejo energetsko
raven na Zemlji. Na žalost nihče ne raziskuje njihovega oglašanja saj za to ni denarja.
Kaj je to stara duša in kako se razlikuje od drugih duš?
Stara duša se ne določa po številu reinkarnacij na Zemlji. Stara duša je tista, ki je bila ustvarjena
takoj na začetku stvarjenja. Te duše potujejo po različnih univerzumih, rešujejo težave in se ob
kakšni veliki krizi tudi medsebojno povežejo. Po navadi je teh duš 144.000 na svetu. 1440 od
teh je tistih, ki so zares stare. Po navadi je človek, ki ima staro dušo, prijeten, moder, ima znanje,
ob njem nimaš občutka manjvrednosti.
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FACEBOOK POVABILO NA DOGODEK
»Pozdrav Luči.
Srčno vas vabim, da se nam jutri, ob polni luni, pridružite na meditiaciji, ki bo potekala v
Energijskem parku Manas.
Meditacija bo namenjena prepoznavanju in ozaveščanju vzorcev, ki jih že dalj časa ne
spustimo oz. presežemo. Pri tem nam bodo pomagali kiti in delfini. Mi pa bomo njihovo
sporočilo prenesli vsem bitjem na Gaii.
Povezali se bomo tudi s Siriusom in njegovo čudovito energijo sprejeli vase, blagoslov Siriusa
pa prenesli vsem bitjem, ki se mu bodo odprla.
Siriusova vrata se sicer odpirajo šele konec meseca – ta energija pa je namenjena kot pomoč
oz. podpora bitjem, da se na odpiranje portala pripravimo/-jo in ga konec meseca tudi
maksimalno izkoristimo oz. uporabimo. 26. 7. Sirius vzide pred soncem in ta dan lahko
izkoristimo, da aktiviramo svoje speče potenciale, svoje znanje, svoje mojstrstvo. Za to pa
moramo biti seveda pripravljeni in temu bo namenjena jutrišnja meditacija.
Za uvodno sprostitev bom zaigrala na kristalno pojočo posodo.
Meditacije – transmisijske – vodim tako, da se povezujemo z Energijo Stvarnika Enega
Edinega prek Mojstrov modrosti, Angelov in drugih bitij 100 % Luči, ki nas v našem bistvu
sproščajo, saj nas usmerjajo k naši Duši, dušni nalogi, k 100 % Luči. Pomagajo nam, da se
postopno prečiščujemo, soočamo in ozaveščamo, kdo smo, kakšna je naša pot, ter nas vodijo
v Harmonijo in Enost.

Energijska izmenjava je 20 eur.
Prijave in info na 041 987 724

Z ljubeznijo, Tanaya« (Center Manas, 2019)

Na meditacijo sem bila teden dni pred samo izvedbo dogodka povabljena po e-sporočilu, ki
sem ga dobila od Tanaye Berni Pogačnik, pomočnice vodje skupnosti. Zaradi težavnega
dostopa do Malega Lipoglava z javnim prevozom se je Tanaya ponudila, da me zapelje iz Sostra
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do Malega Lipoglava. Predviden začetek meditacije je bil ob 19.30 uri, vendar pa smo z
uvodnim delom meditacije začeli šele ob 20.10. Razlog za to je bila najina zamuda.

UDELEŽENCI DOGODKA
Meditacije se je udeležilo šest ljudi, ki niso člani skupnosti ali društva. Trije od šestih so bili
starejši od 40 let, dve dekleti pa sta bili stari med 20 in 30 let. Celotni dogodek je vodila Tanaya,
ki je bila tisti dan oblečena v posebno turkizno zeleno majico z znakom Zdravja, ki ga je društvo
dalo posebno oblikovati ter tiskati v Indijo (informacije o pomenu in zdravilnih učinkih majic
sem dobila že na prvem intervjuju s Tanayo in ob tem eno majico tudi kupila).
Vsi razen mene in enega dekleta so se v preteklosti že udeležili meditacij društva Manas. Med
sabo so se poznali, saj je neformalni pogovor med njimi vseboval vrsto zabavnih pripomb in
komentarjev na račun ene ali druge osebe. Dekle, ki je bilo kot jaz prvič na omenjeni meditaciji,
je prišlo kot prijateljica drugega dekleta, ki se je prav tako že poznalo s Tanayo. Vzdušje je bilo
pred samim začetkom in deloma tudi med samim uvodnim delom sproščeno, saj je nekajkrat
prišlo do pogovora o čisto vsakdanjih temah. Pred pričetkom sem z namenom pridobivanja
boljšega občutka glede resnosti udeležencev komentirala svoje vedenje tistega dne, in sicer s
povedjo: »Danes pa že ves dan gledam na to, da ne jem mesa.« Dejstvo, da je na meditacijo
treba priti telesno čist (tri dni naj ne bi jedli mesa, pili alkohola, kadili, jedli sladkih stvari itd.),
mi je na prvem intervjuju zaupala Tanaya. S to svojo pripombo sem želela izvedeti, ali se drugi
tega držijo. Glede na njihove reakcije sem ugotovila, da se tega pravila niso držali, še več, za
to pravilo sploh niso vedeli. Na podlagi te ugotovitve sklepam, da so udeleženci dogodka le
občasni obiskovalci.

OPIS PROSTORA – UVODNI DEL
Uvodni del pred samim začetkom meditacije se je odvijal zunaj za hišo in s pogledom na nižje
ležeči energijski park. Postrežena je bila izvirska voda iz studenca, ki se nahaja nedaleč od
Malega Lipoglava. Na voljo so bili tudi oreščki ter vegetarijanski krekerji, za še bolj prijetno
vzdušje pa je bila prižgana namizna sveča z vonjem sivke.
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POTEK PRIPRAVE NA MEDITACIJO
Po začetnem neformalnem pogovoru med udeleženci je Tanaya pričela z razlago, zakaj smo se
zbrali in kakšen je namen meditacije. Vsakemu je razdelila tri A4-liste s slikami. Na prvem listu
je bila barvna slika delfina, ki skače iz vode. Na drugem listu je bila barvna slika nedavno
odkritega belega delfina. Na zadnjem listu pa je bil znak Rože življenja, ki predstavlja 100procentno Luč, ki jo oddaja Gaiia (Zemlja). Gre za znak, ki je zelo pogosto uporabljen, vendar
so člani društva v središče Rože življenja dodali planet Zemljo. Znak je torej lasten produkt
društva, prav to pa je razlog, da je Tanaya vse prisotne prosila, da tega ne razširjamo ter
zadržimo sliko zase. Na koncu meditacije sem jo vprašala, ali lahko vključim »Rožo življenja«
v diplomsko nalogo, vendar je prosila, da ne.
Ker je bila 16. julija polna luna, je bila vibracija za meditacijo najmočnejša. Tanaya je razložila
potek pretoka energije ter kakšen namen imajo kiti in delfini. Kiti in delfini namreč prihajajo s
planeta Sirius, tj. modrega planeta, ki je sestavljen zgolj iz vode. Sirius je povezan z mlečno
cesto, po kateri ob polni luni vibrirajo močne energije vse do Gaiie. Torkova meditacija je zgolj
predpriprava na še močnejšo energijo, ki pa jo je moč začutiti 26. julija, ko Sirius vzide pred
soncem. Ker sva bili dve, ki sva se meditacije udeležili prvič, je Tanaya nekatere stvari razložila
bolj podrobno. Razložila je, da je namen meditacije najti svoje poslanstvo v življenju, sporočilo,
ki nam pomaga pri soočanju z našimi težavami in preprekami v življenju.
Med uvodnim delom je Tanaya razložila še druge stvarnosti, s katerimi imamo opravka.
Govorila je o Zlih duhovih, Bitjih teme ter Živalcah.

POTEK MEDITACIJE
Po uvodnem pogovoru smo si razdelili odeje (bilo je namreč že hladno) ter si iz lesene skrinje,
ki je stala zunaj ob hiši, vzeli lesene podlage, ki smo jih kasneje položili na kamne v energijskem
parku, in sicer v Galaksijo, ki je sestavljena po načelu 13 čaker. Vsaka lesena podlaga je bila
obarvana v drugačno barvo. Tanaya je po tehtnem premisleku vsakemu določila njegovo barvo
lesene podlage. Moji duši je po mnenju Tanaye najbolj ustrezala oranžna barva. Nato smo
vstopili v Galaksijo. Pred tem smo bili opozorjeni, da se sme v Galaksijo vstopiti zgolj skozi
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vhod, kar pa pomeni, da se povsod drugod ne sme prestopati meje kamnov, ki obdajajo
Galaksijo. Vsak izmed nas je sedel na kamen, ki sta ga določala barva ter izklesan znak čakre.
Sama sem se usedla na oranžni sedež, nanj postavila leseno podlago ter na to položila še manjši
vzglavnik za večje udobje. Tanaya si je nato vzela približno pet minut in nas presedla po svoji
presoji z namenom najbolj optimalnega pretoka energije. Mene je pustila sedeti na mestu, ki
sem si ga izbrala. Sama je sedla na sredino kroga, kjer je stal kamen s 13. čakro.
Ko smo odeti v odeje sedeli vsak na svojem kamnu v Galaksiji, je Tanaya razložila položaj rok,
ki je možen pri meditaciji. Ker smo bili vsi dokaj neizkušeni pri oddajanju energije, smo dlani,
ki so bile obrnjene in razprte navzgor proti nebu, položili na svoja kolena. Tanaya je za razliko
od nas lahko hkrati sprejemala in oddajala energijo, zato je imela roke dvignjene v višini ramen
z odprtimi dlanmi, obrnjenimi stran od sebe.
Meditacija je bila sestavljena iz petja ter energijskega potovanja po Agarti in Mlečni cesti vse
do Siriusa. Pri petju smo izgovarjali zloge kot so »o«, »oe« in »om«. Ob tem smo spuščali
vibracijam podobne zvoke, ki so ob sočasnem šelestenju listov, zvokih premikanja živali (med
meditacijo je iz gozda v neposredno bližino Galaksije prišla srna) in lahnem pihljanju vetra
ustvarjali močno atmosfero. Ob koncu petja nas je Tanaya obvestila, da za nami stojijo bitja in
nas držijo za rame. Ta bitja nas vodijo skozi meditacijo.
Energijsko potovanje smo izvajali v dveh sklopih: na začetku in na koncu meditacije. Vmes
smo peli. Naše energijsko potovanje je izgledalo tako, da nam je Tanaya ves čas podajala
navodila, kaj si moramo predstavljati. Kot prvo smo dobili zelo nazoren opis, kako se utelesiti
v delfina. Delfina sprva srečamo v oceanu in se mu predstavimo z besedami: »Jaz sem utelešeno
fizikalno telo z imenom Maruša.« Delfinu podaš roko, se vanj utelesiš ter se mu prepustiš, da
te popelje po širnem oceanu, tj. po Agarti, vse do knjige, ki leži na dnu oceana. Ta knjiga
razkriva poslanstvo, ki ga imamo na tem svetu. Nato kot delfin ali kot kit zapustimo Agarto ter
spiralno potujemo po Mlečni cesti vse do planeta Sirius, tj. modrega planeta, ki je sestavljen
zgolj iz velikega oceana in s katerega izvirajo tudi delfini in kiti. Ko smo utelešeni v kite ali
delfine prispeli do planeta Sirius, smo prejeli sporočilo, ki nam služi kot vodilo skozi trenutne
težavne okoliščine, probleme, vprašanja ter tudi naše bistvo na Gaii. Na koncu energijskega
potovanja smo se delfinu zahvalili z besedami: »Hvala, ker si me popeljal.« Temu je sledilo
sproščanje (še vedno z zaprtimi očmi) ter nato vrnitev v realnost.
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Veliko poudarka je bilo na dihanju. Kot nam je razložila Tanaya, osnovno meditacijsko dihanje
poteka od zgoraj (Izvor vsega, bela svetloba) in spodaj (Gaiia, zemlja) in proti notranjosti (proti
srčni čakri). Vdihnili smo torej iz Izvora in Matere Zemlje, vdih se je nadaljeval proti srčni
čakri, izdih pa je potoval levo ter desno. Z izdihom smo spustili energijo proti srčnima čakrama
naših dveh sosedov. Vsaka smer vdiha ali izdiha ima posebno barvo. Izdihnemo lahko na primer
mavrično svetlobo. Tanaya nam je dala tudi napotek, in sicer da naj, če nam je mavrični izdih
premočan, barvo izdiha raje spremenimo v turkizno zeleno.

POGOVOR PO MEDITACIJI
Po meditaciji je sledil pogovor o izkušnji energijskega potovanja. Svoje vtise smo povedali vsi,
seveda pa to ni bilo nujno. Tanayo je bolj zanimalo naše energijsko potovanje (kako smo se
počutili v telesu delfina, kaj nam je delfin povedal, kaj smo srečali na poti, ali smo prejeli
sporočilo o našem poslanstvu itd.) kot pa vtisi celotne meditacije, v katero je vključeno tudi
petje, sproščanje in dihanje. Ker nisem želela biti edina, ki svoje izkušnje energijskega
potovanja ne bi povedala, sem svoje vtise povedala nekako takole:
Žal se sama nisem uspela utelesiti v delfina, vsaj ne, ko smo plavali na Agarti. Nekako nisem
čutila enosti z delfinom, saj me je bilo izredno strah globine oceana in se ob tem nisem počutila
sproščeno. Morda to ponazarja moj dejanski strah pred vodo in globino [ob tem me Tanaya
prekine in predlaga, da bi ta strah lahko bil tudi strah pred neskončnostjo čustev]. Nato pa se je
vse skupaj spremenilo takoj, ko sem se podala na pot po Mlečni cesti proti Siriusu. Kar naenkrat
sem se z veliko lahkoto spremenila v kita in z občutkom lebdenja prispela do planeta Sirius.
Mislim, da sem se na Siriusu znebila občutka ogroženosti in zaživela. Edino sporočilo, ki sem
ga na Siriusu prejela, je, da se moram na določene stvari odzvati bolj mirno. [zapisano po
spominu]

Tanaya je ob deljenju naših izkušenj neprestano podajala svoja mnenja, predpostavke o
simbolnem pomenu naših izkušenj ter pokazala izredno zanimanje za vsako podrobnost naših
videnj.
Še en primer izkušnje s strani ene izmed udeleženk:
Ko sem prišla do Siriusa, sem opazila nekaj nenavadnega. Predno sem kot kit padla v vodo, sem
na površini vodne gladine opazila srednje velik trikotnik z zaobljenimi robovi. Nato sem padla
v ta trikotnik. [zapisano po spominu]

Tanaya je na to izkušnjo podala mnenje, da trikotnik najverjetneje simbolizira neko omejevanje,
zaobljeni robovi pa varnost, saj se bi v primeru ostrih robov lahko poškodovala.
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ZAKLJUČEK DOGODKA
Po končani meditaciji v Galaksiji smo se preselili v skupne društvene prostore v spodnjem
nadstropju hiše. Postrežene so bile slane paličice, ovsene ploščice iz rdeče pese ter voda. Med
udeleženci je prišlo do krajših pogovorov, ki so se navezovali predvsem na to, kdaj se vidijo
naslednjič. Medtem so udeleženci plačali duhovno storitev, in sicer 20 € (brez izdaje računa).
Sama sem storila enako. Opazila sem, da se je Tanaya ob izročitvi denarja vsakemu zahvalila
na zelo osebni način in s to osebo spregovorila še besedo ali dve. Prav tako so se ji zahvaljevali
tudi vsi udeleženci ter pohvalili močne energije tistega večera. V roku 15 minut so se vsi razen
mene in dveh deklet poslovili ter odšli domov. Dekleti sta se ponudili, da me na poti do njunega
doma odložita v Ljubljani. Tako sem ostala v Malem Lipoglavu še nadaljnje pol ure, dokler
nismo ob okoli 23.00 odrinile proti Ljubljani.

DRUGI DOGODKI/POSEBNOSTI
Pred začetkom meditacije ni bilo izvedeno igranje na kristalne pojoče posode, kot je bilo
napovedano v vabilu na dogodek, objavljenem na Facebooku.
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Orgonski generator Una stoji v skupnem prostoru, kjer se člani skupnosti zbirajo na sestankih
ter organizirajo druženja, meditacije in kjer mentorica Siona tudi prenočuje v času njenega
obiska v Sloveniji.

OPIS DOGODKA
Pred začetkom seanse sem si sezula copate in šele nato sem smela vstopiti v krog orgonskega
generatorja. Na stolu, oblečenem v belo, sem morala sedeti vzravnano, dlani sta počivali v
naročju, stopala pa sem položila na tla, na že prej pripravljene volnene copate. Krog, v katerem
sem sedela, je bil obdan z neštetimi kamni in kristali različnih barv. Siona je zagrnila zavese,
da bi bil prostor nekoliko temnejši in intimnejši, ter prižgala meditativno glasbo z zvoki flavte.
Nasproti mene in zunaj kroga je postavila stol, na katerega je sedla tudi ona. Terapija se je
začela tako, da sva obe zaprli oči in bili za nekaj minut zgolj v tišini. Temu so sledila vprašanja,
ki so se od začetka navezovale na zelo splošna dejstva o meni, o mojem splošnem fizičnem
počutju (Imaš kdaj cmok v grlu? Čutiš kdaj bolečino v prsih? Čutiš kdaj bolečino v zgornjem
delu hrbta?), nato so sledila vprašanja o mojem zadovoljstvu z življenjem (Si zadovoljna sama
s sabo? V katerih stvareh nisi zadovoljna sama s sabo? Kako zadovoljna si s svojo spolnostjo?).
Vprašanja so si sledila brez premora, bila so čedalje podrobneje in bolj specifično zastavljena.
Siona je na podlagi mojih odgovorov podajala svoje ugotovitve. Čisto na koncu je Siona z mano
delila nasvete za prihodnja ravnanja in spoprijemanja s težavami.
Terapija je trajala dobrih 20 minut.
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