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Dharma poslovanja, smelo delovanje ali vnema samouresničitve

Predano, hvaležno, strokovno, volčje v svetu vzgoje in izobraževanja 
ter iz njega vse širše.

Kar pomnim se na naveden (isti) način podajam prav v vsa izkustva. 
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» A V T O N O M I J A «

Ista jaz in vse več novih razvojnih okolij, novih razvojnih 
priložnosti. 

Domače družinsko sobivanje, osnovano na samostojnem 
delovanju, na argumentirani načelnosti ter na predanem 
dovrševanju, je bilo v času mojega vstopa v najstništvo skle-
njeno tudi ob tedenskih okroglih mizah. Jaz, kot najmlajši 
član družine, sem imela vlogo ureditve mize s piškoti in 
čajem ter otvoritev debate z uvodnimi izhodišči.

Kdo bi mogoče na hitro ocenil okoliščine druge vloge kot 
previsok izziv za otroka, a temu sploh ni bilo tako. Ob oče-
tu, ki je značaj ter spretnosti vsakega od svojih dveh otrok 
spremljal s čuječim pristopom, z vero v uspeh ter s sproti 
nastajajočimi na novo predlaganimi izzivi, je moje otroštvo 
postajalo vse bolj osmišljeno. In ja, notranje povsem izpol-
njeno. 
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Ob opazovanju odnosa med očetom in mamo ter vsakega od 
njiju do ostalih, me je moja pozornost vodila v spremljanje 
njunega odnosa do življenja na splošno; v celoti. Razisko-
vanje te sfere se je v meni celovito zaključilo s spoznanjem 
o jakosti naše vrednosti kot kjuča, ali kar indikatorja: na 
koliko, in v kolikšni meri na različnih področij življenskih 
situacij smo stabilni, se pravi uspešni. Sklep v meni se zato 
zdaj glasi: »Torej je res vse OK. Vsak ima idealne okolišči-
ne za svoj razvoj najvišjih potencialov oziroma dharme. V 
naravi je namreč absolutni red, absolutni prav.«

Poleg staršev, v svet otroka postopno vstopa vse več (drugih) 
odraslih in je to resnični blagoslov v iskanju odgovorov, ki 
jih doma ne uspemo razkriti. 


