
uBolečina te po navadi 
prisili, da začneš 

na svet okoli sebe 
gledati drugače. To 
je lahko posledica 

bolezni, ločitve, smrti 
ljubljene osebe, morda 

finančnega zloma. 
pri Urbanu Urbancu, 

avtorju knjige Bitje 
luči in svetovalcu za 
zdrav slog življenja, 

je bila vzrok bolečine 
neizživeta ljubezen. 

»Razhod z dekletom 
je bil zame ena 

najmočnejših izkušenj, 
kar se mi jih je zgodilo 

v življenju. zaradi 
nje sem začel čistiti 

strahove in bolečine, 
ki sem jih leta in leta 

držal v sebi. Želel sem 
ugotoviti, kdo v resnici 
sem.« Urban se je pred 

kratkim odločil, da 
svoje življenje obrne na 

glavo. pustil je službo 
in začel uresničevati 

svoje sanje. Tudi tako, 
da svetuje ljudem, ki 

želijo najti sebe, stopiti 
na svojo pot in svojo 

zavest dvigniti na 
višjo raven. »zdaj se 
mi kar odpira. Vodim 

programe, ki sem 
jih pripravljal nekaj 

mesecev, individualno 
svetujem po skypu, 

vse je že pripravljeno 
za novo knjigo, ki bo 

nadaljevanje prve; 
ta je že prevedena 

tudi v angleščino, s 
prijateljico in znano 

avtorico, ki živi v 
Ameriki, zaključujeva 

knjigo o ljubezni.«
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pEt koRAkoV  
NA potI do sEBE
V današnjih časih, ko ljudje 

težko živijo, je skoraj ilu-
zorno pričakovati, da bodo 

okrog sebe trosili radost, ljubezen, 
veselje. Pa bi bilo dobro, pravi Ur-
ban. »Po znanstvenih izračunih 
kvantne fizike je potreben kvadrat-
ni koren enega odstotka vse popu-
lacije, da vpliva na zavest kritične 
mase ljudi. V Sloveniji je to samo 
141 ljudi, na vsem svetu le okoli 
8000. Če bi toliko ljudi vsak dan ves 
dan občutilo radost, obilje, ljubezen 
in veselje, bi s svojo energijo vplivali 
na druge. Sam razmišljam tako: če 
dvignem svojo zavest na višjo ra-

ven in s tem vplivam na še koga in 
potem ta naprej, se bo zgodilo, da 
se bomo spet začeli imeti radi. Že 
Gandi je rekel: 'Bodi sprememba, 
ki si jo želiš videti v svetu.' Je pa res, 
da ne moremo spreminjati drugih, 
vsak se lahko spremeni šele takrat, 
ko se za to odloči sam. Jaz ljudem 
pomagam, da se osvobodijo strahu 
in zmorejo stopiti na svojo pot. Vsak 
bi moral narediti vse, kar lahko, da 
bi svet postal lepši.«

Čeprav se vse to lepo sliši, pa je do 
tja zelo dolga in trnova pot. Urbanu 
jo je uspelo prehoditi. Tri leta trde-
ga dela s seboj mu je vzela. Včasih 

tudi po več ur na dan. In ni bilo ved-
no lepo. Vendar je šele zdaj začel 
resnično živeti, pravi Urban. 
uSestavili ste program Hoditi po 
poti srca, ki je sestavljen iz petih 
korakov. Za kaj gre?

Najprej bi rad poudaril, da ne po-
nuja hitre pomoči, tako kot večina 
današnjih programov in delavnic. 
Ne gre za rezanje karmičnih vezi 
ter spreminjanje vzorcev in prepri-
čanj, kar namesto vas naredijo za to 
'usposobljeni' ljudje. Že na začetku 
povem, da človeka čakata trdo delo 
in dolgo potovanje, kajti iskanje 
lastne poti ni lahka naloga, pa tudi 
hoditi po poti svojega srca ni nekaj, 
kar bi bilo ves čas postlano z roži-
cami. Pa še čisto vse moraš nare-
diti sam – ampak le tako bo to res 
kaj vredno. Vsakdo je odgovoren za 
svoje življenje in vsak ima samo svo-
jo pot. Jaz pri tem pomagam tako, 
da s svojimi izkušnjami vodim do 
višje stopnje zavesti – do točke, ko 
se človek začne spet imeti rad.
uKaj vsebuje vaš program?

Ljudje od mene vsak teden dobijo 
nov tekst, v katerem jim razložim, kaj 
so ego, duša, zavest, iskrenost, strah, 
bolečina, žalost, jeza, sprejemanje, 
spreminjanje, ozaveščanje, odpuš-
čanje in izpuščanje, navezanost, lju-
bezen do sebe, radost in brezpogojna 
ljubezen. Z uporabo različnih tehnik 
in energijskih vaj jih v petih korakih 
vodim skozi program. Naprej potem 
delajo sami, saj je to vredno največ, 
vsak teden pa se z njimi slišim po te-
lefonu, saj se jim med tem porodijo 
različna vprašanja in dileme. 

uKako ste začeli vi?
Začel sem poslušati glas v sebi. 

uKako pa človek sliši glas v sebi?
Tako da se odmakne od hrupa, 

ki ga ustvarja življenje okoli njega, 
pa tudi od hrupa v svoji glavi. Ko 
se to zgodi, nehaš govoriti in zač-
neš poslušati svoj višji jaz, morda 
dušo. Ona pozna vse odgovore, 
vendar jih velikokrat ne želimo sli-
šati. 
uKako utišamo svoje misli?

Pomagamo si z različnimi tehni-
kami sproščanja, z dihanjem in z 
meditacijo. Meni je zelo pomaga-
la tehnika The Silva – Centering 
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uUrban Urbanc o tem, kako uresničiti sanje

Exercise Meditation. Najdete jo na 
svetovnem spletu. Gre za sprostitev, 
in sicer te glas 25 minut vodi do po-
polne sproščenosti telesa in duha. 
Posnetek spremlja zvok frekvence 
možganskih valov alfa. Ta nam po-
maga, da valovanje naših možganov 
iz beta stanja, v katerem smo večino 
časa, preide v stanje alfa, v katerem 
smo, tik preden zaspimo. Bolj zna-
na podobna tehnika sproščanja je 
joga nidra. 
uObstajajo še kakšne učinkovite 
oblike sproščanja?

Priporočam zavestno dihanje. 
Sedete na stol, hrbet morate imeti 
zravnan, in začnete dihati s trebuš-
no prepono. Vso svojo pozornost 
usmerite samo v dihanje. In ko bos-
te to počeli zares zavzeto, vam misli 
ne bodo več uhajale. Ena od tehnik 
je odštevanje številk. Zaprete oči 
in si predstavljate, da po beli pod-
lagi od zgoraj navzdol drsijo števil-
ke od 5 do 1. Vsako številko po beli 
podlagi spustite trikrat in ves čas 
spremljate njeno gibanje. Če vam 
pozornost uide drugam, številko 
pripeljete nazaj in nadaljujete. Ko 
pridete do številke 1, belo podlago 
odmaknete in začnete odštevati od 
30 proti nič. In sicer tako, da opazu-
jete, kako se številka 30 počasi spre-
meni v 29, ta v 28 in tako naprej. 
Tako boste svojega možgane spravi-
li v stanje alfa. 
uKaj se zgodi, ko se znajdemo v 
stanju alfa?

To je stanje sproščenosti med 
budnostjo in nezavednim spanjem. 
Čas in prostor ne obstajata več. Še 
vedno smo navzoči, vendar možga-
ni niso več obremenjeni z vsakdan-
jimi skrbmi. Kadar smo v tem stan-
ju, lahko začnemo spreminjati svoje 
podzavestne vzorce in prepričanja.
uNečesa ne razumem: smo v stan-
ju alfa, možgani utihnejo, kako v 
takem stanju sprašujemo oziroma 
kako slišimo odgovore?

Um utihne, možgani pa so še bolj 
odprti in bolj dojemljivi za zdrava 
sporočila našemu bitju. Takrat ne 
sprašujemo ničesar, takrat lahko 
»naložimo« nov program v svojo po-
dzavest – takšnega, kot si ga želimo. 
uPravite, da odgovore dobimo 
šele, ko umirimo duha. Strokov-
njaki pravijo, da se v enem dnevu v 
naši glavi rodi od 60.000 do 80.000 
misli, to pomeni od 2500 do 3300 
misli na uro. Kako jih torej lahko 
blokiramo?

Najpomembnejše je, da se pro-
ti njim ne borimo. Če se, jim s tem 
samo damo moč. Misli so kakor pti-
ce, ne smemo jim pustiti, da naredi-
jo gnezdo v naši glavi. 
uSe vseh tehnik lahko naučimo 
sami?

Seveda, morate pa vedeti, da tako 
kot za vse, kar v življenju želite ob-
vladati zares dobro, tudi za to potre-
bujete veliko vztrajnosti in volje. 

uKako dolgo pa človek potrebuje, 
da mu uspe?

Jaz sem se s tem ukvarjal tri leta, 
vadil sem vsak dan, saj na začetku 
sploh nisem vedel, kaj delam. 
uVaš program je sestavljen iz pe-
tih korakov. Kateri so?

Prvi korak je močna želja, na-
mera, da se želimo spremeniti, od-
ločitev, da želimo videti in se pre-
buditi. Je želja, da želimo odložiti 
rožnata očala in spregledati. Drugi 

korak je, da spregledamo. Da vidi-
mo sebe in svet okoli sebe takšen, 
kakršen je v resnici. In takrat pr-
vič zares zaboli. Je kot svetloba, 
ki zaslepi oči, ki so dolgo bile v 
temi. Ta korak je odločilen. Veči-
na jih na tem mestu odneha. Tisti, 
ki gredo naprej, se morajo soočiti s 
tretjim korakom, sprejeti vse tak-
šno, kakršno je. Sprejeti sebe in 
svoja dejanja, pa tudi druge in nji-
hova dejanja. Če zmoremo spreje-

Osnova je, da se začnemo zaveda-
ti. Ljudi poskušam naučiti, da neha-
jo spati, si ne pustijo več biti vodeni 
od drugih, ampak da začnejo zares 
poslušati sebe in delati stvari zaradi 
sebe samih. Vsi imamo v sebi skrite 
želje, pa si jim ne upamo slediti, bo-
jimo se, kako se bodo drugi odzvali 
na to. In potem zaradi strahu osta-
jamo v svojem območju udobja. Pri 
tem nas zavira ego, saj se boji spre-
membe. 
uKako pa premagamo strah, ki 
nas ovira? 

S tehnikami sproščanja, in si-
cer tako, da se ga najprej zave-
mo ter si to priznamo. Ko strahu 
ni več, ostane samo še zaupanje, 
da nas življenje pelje tja, kamor 
nam je namenjeno, in da se, bolj 
ko se upiramo toku življenja, od-
mikajo situacije, ki naj bi v naše 
življenje prišle. Do tega stanja vodi 
še ena učinkovita tehnika. Ko si 
predstavljaš, da je v tvojem življenju 
že vse tako, kakor si želiš. Vendar 
ne tako, da o tem samo razmišl-
jaš. Z vsem svojim bitjem si moraš 
to predstavljati. Imeti moraš enake 
občutke, kot jih boš imel takrat, ko 
se bo to res zgodilo. Kako je nekaj 
videti do zadnjega detajla, kakšni 
so vonji, okus … Tako zdravijo tudi 
v bolnici Chilel v Pekingu – terape-
vti zdravijo tako, da čutijo, da se je 

ozdravitev že zgodila. Na pri-
mer, spomnim se, kako sem 
si večkrat zelo živo pred-
stavljal, da jadram, čutil 
sem veter v laseh, sol na 
koži, in se mi je zgodilo, 
da sem zelo kmalu dobil 
ponudbo za snemanje na 
jadrnici. Moja želja se je 
več kot izpolnila, celo 
plačali so mi za to. Ko 
sem zvečer po sneman-
ju gledal sončni zahod, 
mi je šlo na jok, dobil 
sem potrditev, da za-
deva zares deluje in 
da se sanje izpolnju-
jejo – samo verjeti 
moraš vanje. Moraš 
biti pa vztrajen in to 
početi vsak dan, tudi 

večkrat na dan. Če 
vam ne bo šlo, se zjokajte, potem 
pa nadaljujte, vedno znova in znova 
… In verjemite, da je vaša želja že 
uslišana. 

ti »najslabši« del sebe, smo na zelo 
dobri poti, da naredimo četrti ko-
rak, verjetno najtežji, da odpus-
timo. Sebi in drugim. Zdaj smo 
pripravljeni narediti zadnji korak, 
ko lahko razširimo krila, odloži-
mo balast, ki nas vleče proti tlom, 
in se začnemo imeti radi. Takrat 
spoznamo, da smo na svetu najpo-
membnejši prav mi sami, kajti šele 
ko popolnoma ljubimo sami sebe 
ter se cenimo in spoštujemo, šele 
takrat smo zmožni ljubiti, ceniti in 
spoštovati tudi druge.
uKako pa spremenimo sebe, če si 
takšni, kakršni smo, nismo všeč?

Ponižnost je krepost, 
ki jo dosežemo najtežje; 
ničesar ni, kar bi umrlo 
težje kakor želja, da bi o 

sebi mislili dobro.

T. S. Eliot

Knjigo Bitje luči je Urban posvetil 
neuslišani ljubezni. V njej je zbral 
45 misli, ki govorijo o ljubezni, 
iskrenosti, občutkih, o sanjah,  
o duši in ženskah. 

»Vsak 
se lahko 
spremeni 
šele takrat, 
ko se sam 
odloči za to. 
Jaz ljudem 
pomagam, 
da se 
osvobodijo 
strahu in 
zmorejo 
stopiti na 
svojo pot.«
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