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V svoji duši nosim eno majhno 
kapljico vedenja.

Pusti, da se raztopi v tvojem oceanu.

Rumi



»Vsa materija izvira in obstaja zgolj zaradi sile ... 
Predpostaviti moramo, da za to silo obstaja 

zavestni in inteligentni um. 
Ta um je matrika vse materije.«

Max Planck, 1944

S temi besedami je oče kvantne teorije Max Planck opisal 
univerzalno polje energije, ki povezuje vse v stvarnosti: 

božansko matriko.

Božanska matrika je naš svet. 
Prav tako je vse v našem svetu.

To smo mi in vse, kar ljubimo, sovražimo, ustvarimo in doživljamo. 
Živimo v božanski matriki in smo kot umetniki, ki izražajo 

svoje najgloblje strasti, strahove, sanje in želje 
prek esence skrivnostnega kvantnega platna.

Vendar smo prav tako platno kot tudi podobe na platnu. 
Smo barve in čopiči.

V božanski matriki predstavljamo zbiralnik, 
v katerem obstajajo vse stvari, 

most med stvaritvami naših notranjih in zunanjih svetov 
in ogledalo, ki nam prikazuje vse, kar smo ustvarili.

Knjiga je namenjena vsem tistim, ki hrepenijo po prebujenju 
moči svojih največjih strasti in najglobljih prizadevanj.

V božanski matriki ste tako seme čudeža kot tudi čudež sam.
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Pridite do roba. Lahko pademo. Pridite do roba.
Previsoko je!

PRIDITE DO ROBA
In oni so prišli, 
in on je porinil, 

in oni so poleteli.

Zgornje besede ponazarjajo čudovit primer moči, ki 
nas čaka, ko sami sebi dovolimo, da se kljub nevarnosti 
odpravimo prek meja tistega, kar smo v življenju vedno 
imeli za resnično. V tem kratkem dialogu izpod peresa 
sodobnega britanskega pesnika Christopherja Loguea se 
skupina iniciantov (iniciant je odraščajoča oseba oziroma 
učenec, ki je prejel iniciacijo, op. prev.) spopade z izkušnjo, ki 
je precej drugačna od tiste, ki so jo sprva pričakovali.1 Niso 
namreč zgolj na robu: zahvaljujoč učiteljevim spodbudam, 
se učenci znajdejo onstran roba, in to na presenetljiv način, 
ki jih prav tako navdaja z močjo. Prav na tem neraziskanem 
ozemlju sami sebe doživljajo na novo, v svojem odkritju pa 
najdejo novo svobodo.

Naslednje strani knjige bodo v mnogih pogledih 
podobne prihodu iniciantov do roba. Opisujejo namreč 
obstoj energijskega polja – božanske matrike, ki deluje 

U VO D
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kot zbiralnik, most ter zrcalo za vse, kar se zgodi med 
svetom znotraj nas in svetom zunaj naših teles. Dejstvo, 
da omenjeno polje obstaja v vseh stvareh – od najmanjših 
delcev kvantnega atoma do oddaljenih galaksij, katerih 
svetloba šele zdaj dosega naše oči, in vsega, kar leži vmes –, 
spreminja naše prepričanje o naši vlogi v stvarnosti.

Nekaterim bralcem bo, kar sledi v nadaljevanju, 
predstavljalo nov in povsem drugačen način razmišljanja o 
tem, kako delujejo stvari v življenju. Drugi bodo nadaljevanje 
pojmovali kot tolažilno sintezo tega, kar že vedo ali vsaj 
predvidevajo, da drži. Vendar pa obstoj primarne mreže 
energije, ki povezuje naša telesa, svet in vse v vesolju, vsem 
bralcem odpira vrata k močni in skrivnostni možnosti.

Prav ta možnost predpostavlja, da smo morda veliko 
več kot zgolj mimoidoči opazovalci v nekem kratkem 
časovnem trenutku v stvarnosti, ki že obstaja. Ko se ozremo 
na ‚življenje‘ – svoje duhovno in materialno obilje, odnose 
in kariere, svoje najgloblje ljubezni in največje dosežke, 
skupaj s svojimi strahovi in pomanjkanjem vseh teh stvari 
–, morda prav tako pogledujemo naravnost v ogledalo svojih 
najpristnejših (in včasih tudi najbolj nezavednih) prepričanj. 
V svojem okolju jih vidimo, ker so se manifestirala prek 
skrivnostne esence božanske matrike. Da bi bilo to res, 
mora zavesti pripadati ključna vloga v obstoju vesolja.
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S M O  T A K O  U M E T N I K I  K O T 
T U D I  U M E T N I Š K O  D E L O

Zgornja zamisel se nemara zdi mnogim ljudem neverjetna, 
vendar je v samem jedru največjih polemik med nekaterimi 
najbri ljantnejšimi umi novejše zgodovine. Sloviti 
znanstvenik Albert Einstein je tako na primer v svojih 
avtobiografskih zapiskih izrazil prepričanje, da smo 
pravzaprav pasivni opazovalci, ki živijo v že vzpostavljenem 
vesolju, na katero imamo očitno bore malo vpliva: »Tam 
zunaj je ta gromozanski svet,« piše, »ki obstaja neodvisno 
od nas, človeških bitij, in se razprostira pred nami kot 
ogromna, večna uganka, vsaj deloma dostopna za naše 
preučevanje in razmišljanje.«2

V primerjavi z Einsteinovim nazorom, ki je še danes 
skupen številnim znanstvenikom, pa John Wheeler, fizik 
z ameriške univerze Princeton in Einsteinov sodelavec, 
ponuja povsem drugačen pogled na našo vlogo v stvarnosti. 
Na drzen, jasen in grafičen način Wheeler trdi naslednje: 
»Imeli smo neko staro idejo, da je bilo vesolje tam zunaj 
[poudaril J. W.], tukaj pa je posameznik, opazovalec, ki je na 
varnem pred vesoljem in ga ščiti petnajst centimetrov debela, 
ploščata, steklena plošča.« Pri tem se Wheeler sklicuje na 
nekatere eksperimente, ki so jih izvedli v poznem dvajsetem 
stoletju in dokazujejo, kako se že s samim opazovanjem 
spremeni opazovana stvar. Ameriški fizik nadaljuje: »Iz 
kvantnega sveta smo se zdaj dokopali do spoznanja, da 
moramo celo za opazovanje tako majhnega objekta, kot 
je elektron, razbiti tisto stekleno ploščo: poseči moramo 
tja noter ... Iz knjig moramo torej izbrisati staro besedo 
opazovalec in namesto nje vstaviti novo besedo udeleženec.«3
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Kakšen preobrat! Wheeler z radikalno drugačno 
interpretacijo našega razmerja s svetom, v katerem živimo, trdi, 
da je nemogoče zgolj opazovati, kako se vesolje odvija okoli nas. 
Eksperimenti s področja kvantne fizike so tudi sicer pokazali, 
da le gledanje nečesa tako majhnega, kot je elektron – ko se le 
za trenutek zavedamo njegove dejavnosti –, spremeni lastnosti 
opazovanega predmeta, medtem ko ga opazujemo. Izvedeni 
eksperimenti dokazujejo, da je že samo dejanje opazovanja 
hkrati tudi dejanje kreacije in da je zavest tista, ki ustvarja. Te 
ugotovitve pričajo v korist Wheelerjevi predpostavki, da sami 
sebe ne moremo več pojmovati le kot opazovalce, ki nimajo 
nobenega vpliva na svet, ki ga opazujejo.

Če sami sebe pojmujemo kot udeležence v ustvarjanju, 
ne zgolj kot mimoidoče, ki prestanejo vesolje v kratkem 
časovnem obdobju življenja, to terja novo pojmovanje 
tega, kaj je vesolje in kako deluje. Temelj tako skrajnega 
svetovnega nazora je predstavljal osnovo za dolg niz knjig 
in del nekega drugega fizika z univerze Princeton, prav tako 
Einsteinovega sodelavca, Američana Davida Bohma. Pred 
svojo smrtjo leta 1992 nam je Bohm zapustil dve pionirski 
teoriji, ki ponujata precej drugačen in v nekaterih pogledih 
skoraj holističen pogled na vesolje in na našo vlogo v njem.

Prva teorija je interpretacija kvantne fizike, ki je 
vodila k Bohmovemu srečanju in poznejšemu prijateljstvu 
z Einsteinom. Prav ta teorija je odprla vrata k temu, kar je 
Bohm poimenoval »kreativno delovanje temeljnih [...] ravni 
stvarnosti«.4 Z drugimi besedami: verjel je, da obstajajo 
globlje oziroma višje ravni ustvarjanja, ki vsebujejo predlogo 
za to, kar se zgodi v našem svetu. Prav iz teh komaj opaznih 
ravni stvarnosti izvira naš fizični svet.

V svoji drugi teoriji pa Bohm opredeljuje vesolje 
kot en sam poenoten sistem narave, povezan tako, da 
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to ni vedno očitno. Bohm je imel med svojim zgodnjim 
delovanjem v laboratorijih Lawrence Radiation Laboratory 
(danes znan kot Lawrence Livermore National Laboratory), 
ki spadajo pod okrilje univerze v Kaliforniji, priložnost 
opazovati majhne delce atoma v posebnih plinastih stanjih, 
imenovanih plazma. Slavni znanstvenik je ugotovil, da se 
delci v plazemskem stanju ne vedejo tako kot posamezni 
delci, kot si jih sicer običajno zamišljamo, vedejo se bolj, 
kakor da bi bili povezani drug z drugim, kot del višje 
eksistence. Ti eksperimenti so postavili temelje za pionirsko 
delo, po katerem se omenjenega znanstvenika morda tudi 
najbolje spominjamo: knjige z naslovom Celota in implicitni 
red (Wholeness and the Implicate Order), ki je izšla leta 1980.

Bohm je v tem delu, ki ruši nekdanje paradigme, 
predvideval, da bi se objekti, če bi lahko videli celotno vesolje 
z nekega višjega gledišča, v našem svetu pravzaprav zazdeli 
kot projekcija stvari, ki se dogajajo v neki drugi stvarnosti, 
ki je ne moremo opazovati. Menil je, da je tako vidno kot 
tudi nevidno odraz večjega, univerzalnejšega reda. Za 
razločevanje med njima je vpeljal termina ‚implicitna‘ in 
‚eksplicitna stvarnost‘.

Stvari, ki jih lahko vidimo in se jih lahko dotaknemo 
ter so v našem svetu navidezno ločene – kot so skale, oceani, 
gozdovi, živali in ljudje –, so primeri eksplicitnega reda 
stvarnosti. Vendar ne glede na to, kako različne se zdijo med 
seboj, Bohm trdi, da so v neki globlji resničnosti povezane 
na načine, ki jih preprosto ne moremo videti s svojega mesta 
v stvarnosti. Nadaljnje je ameriški znanstvenik menil, da 
so vse stvari, ki se nam zdijo ločene, pravzaprav del večje 
celote, ki jo je poimenoval implicitni red.

Bohm je za opisovanje razlike med implicitnim 
in eksplicitnim uporabil analogijo z vodnim pretokom. 
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Znanstvenik je iluzijo ločitve opisal z metaforo, kako 
vodo v istem toku vidimo teči na različne načine: »V tem 
toku lahko posameznik prepozna vedno spreminjajoči se 
vzorec vrtincev, grbančenj, valov, pljuskov itn., ki seveda 
ne obstajajo samostojno.«5 Četudi se nam nemiri na vodni 
površini zdijo ločeni drug od drugega, jih Bohm pojmuje 
kot tesno in globoko povezane med seboj. »Tako prehodno 
bivanje, ki ga lahko prevzamejo te abstraktne oblike, 
implicira zgolj relativno neodvisnost [poudaril D. B.] in 
ne absolutne neodvisne eksistence,«6 je zapisal. Z drugimi 
besedami so vsi del iste vode.

Bohm je s tovrstnimi primeri želel ponazoriti svoje 
prepričanje, da je vesolje in vse v njem – vključno z nami 
– morda del velikega kozmičnega vzorca, kjer so vsi deli 
enakomerno razporejeni po vseh drugih delih. Ko je ta 
poenoteni pogled na naravo poskušal spraviti v kalup, je 
Bohm preprosto trdil: »Novi obliki vpogleda bo še najbolj 
ustrezalo ime nerazdeljena celota v tekočem gibanju.«7

V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja je Bohm 
ponudil še jasnejšo metaforo, da bi opisal, kako lahko 
vesolje pojmujemo kot razporejeno, a vendarle nerazdeljeno 
celoto. Medtem ko je preučeval medsebojno povezano 
naravo stvarnosti, je postal čedalje bolj prepričan, da vesolje 
deluje kot ogromen kozmični hologram. V hologramu vsak 
del objekta, kateri koli je že, vsebuje taisti objekt v celoti, 
a v manjšem merilu. (Tisti, ki morda niste seznanjeni s 
konceptom holograma, lahko podrobnejšo razlago najdete v 
četrtem poglavju pričujoče knjige.) Iz Bohmove perspektive 
je to, kar vidimo kot naš svet, pravzaprav projekcija nečesa 
še bolj resničnega, kar se odvija na globlji ravni stvarnosti. 
Prav ta globlja raven pa predstavlja original – implicitno. Po 
tem nazoru, ki je podoben starodavnima načeloma – »Kakor 
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zgoraj, tako spodaj.« in »Kakor zunaj, tako znotraj.« –, so 
vzorci znotraj vzorcev, dopolnjujejo se v sebi in hkrati tudi 
sami sebe ter se hkrati razlikujejo med seboj zgolj po merilu.

Elegantna preprostost človeškega telesa služi kot čudovit 
primer holograma, ki ga že dobro poznamo. DNK katerega 
koli dela našega telesa vsebuje genetski kod – celoten vzorec 
DNK – tudi za preostalo telo, ne glede na to, od kod smo vzeli 
(prvotni) vzorec. Lahko vzamemo vzorec svojih las, nohtov ali 
krvi, vendar bo genetski vzorec, ki nas naredi takšne, kakršni 
smo, vedno prisoten v zapisu ... In vedno je enak.

Podobno, kot se vesolje nenehno spreminja iz implicitnega 
v eksplicitnega, tok, ki prehaja iz nevidnega v vidno, tvori 
dinamičen tok kreacije. Prav na to nenehno spreminjajočo 
se naravo stvarnosti je namigoval že omenjeni znanstvenik 
John Wheeler, ko je opisoval vesolje kot ‚participatorno‘ – torej 
nedokončano in nenehno odzivajoče se na zavest.

Zanimivo je, da so modre tradicije v preteklosti prav 
tako pojasnjevale delovanje našega sveta. Od starodavnih 
indijskih Ved, ki jih nekateri učenjaki datirajo v leto 5000 
pred Kristusom, do dva tisoč let starih Mrtvomorskih 
zvitkov (znanih tudi kot Kumranski rokopisi) na splošno 
prevladuje domneva, da je svet pravzaprav ogledalo stvari, 
ki se dogajajo na neki višji ravni oziroma v neki globlji 
stvarnosti. Najnovejši prevajalci fragmentov Kumranskih 
rokopisov, ki nosijo naslov Pesmi o žrtvi na šabat, so v 
komentarju takole povzeli vsebino: »Kar se dogaja na svetu, 
je zgolj bled odsev tiste večje, najbistvenejše resničnosti.«8

Kvantna teorija in starodavna besedila implicirajo, da 
na nevidnih ravneh ustvarjamo načrte za odnose, kariere, 
uspehe in neuspehe v vidnem svetu. S te perspektive božanska 
matrika deluje kot ogromen kozmični zaslon, ki nam omogoča 
videti nefizično energijo svojih čustev in prepričanj (svojo jezo, 
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sovraštvo in bes ter tudi ljubezen, sočutje in razumevanje), ki 
se projicirajo v fizičnem mediju življenja.

Podobno, kot filmsko platno brez sodbe odseva 
podobo česar koli oziroma kogar koli, kar smo ujeli na 
film, tako tudi matrika očitno nudi površje, osvobojeno 
predsodkov, za vsa naša notranja doživljanja ter prepričanja, 
ki jih bomo videli v svetu. Včasih zavestno, pogosto pa tudi 
ne, ‚prikazujemo‘ svoja najresničnejša prepričanja o skoraj 
vsem, od sočutja do izdaje, in sicer prek kakovosti odnosov, 
ki nas obkrožajo.

Povedano drugače: smo kot umetniki, ki izražajo 
svoje najgloblje strasti, strahove, sanje in želje prek živega 
bistva zagonetnega kvantnega platna. Vendar je v nasprotju 
z običajnim slikarskim platnom, ki obstaja na enem mestu 
in v  določenem času, naše platno ista snov, iz katere je vse 
ustvarjeno – je vsepovsod in je vedno prisotno.

Pojdimo še korak dlje z analogijo umetnika oziroma 
platna. Tradicionalno pojmujemo umetnike ločeno od 
njihovih del, pri čemer uporabljajo svoje pripomočke, da 
bi z zunanjim izražanjem izrazili svoje notranje ustvarjanje. 
V božanski matriki pa ločnica med umetniškim delom in 
umetnikom izgine: mi smo platno in tudi podobe na njem. 
Mi smo pripomočki in tudi umetnik, ki te uporablja.

Zamisel, da ustvarjamo znotraj svoje lastne kreacije, 
me spominja na risanke Walta Disneyja, ki so jih pogosto 
prikazovali na črno-beli televiziji v petdesetih in šestdesetih 
letih prejšnjega stoletja. Najprej bi videli roko neznanega 
umetnika, ki na risalno ploščo skicira kakšen dobro znan 
risani lik, kot je na primer Miki Miška. Med nastajanjem 
podobe bo ta kar naenkrat postala animirana in življenjska. 
Nato bo Miki Miška na skici začel ustvarjati svoje risbe 
nekaterih drugih risanih junakov. Kar naenkrat pa 
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izvornega umetnika ne potrebujemo več in je pozabljen, 
saj dobesedno izgine izpred oči.

Brez te roke, ki je ne vidimo nikjer več, pa Miki Miška 
in njegovi prijatelji zaživijo svoje življenje ter prevzamejo 
svoje osebnosti. Medtem ko bodo vsi v namišljeni hiši spali, 
bo celotna kuhinja radostno oživela.

Ko je posodica za sladkor zaplesala s solnico in se je 
čajna skodelica divje zvrtela s posodico za maslo, risani 
liki niso imeli nobene povezave več z umetnikom. To je 
morda res pretirana poenostavitev našega delovanja v 
božanski matriki, vendar nam pomaga zasidrati subtilno 
in abstraktno zamisel o nas kot ustvarjalcih, ki ustvarjamo 
znotraj svojih lastnih stvaritev.

Podobno, kot umetniki izpopolnjujejo svojo sliko, 
vse dokler ta po njihovem mnenju ni ravno pravšnja, se v 
številnih ozirih zdi, da mi prek božanske matrike počnemo 
enako s svojimi življenjskimi izkušnjami. S svojo paleto 
prepričanj, sodb, čustev in molitev se znajdemo v odnosih, 
službah ter okoliščinah podpore in izdaje, ki se odvijajo z 
različnimi posamezniki na različnih prizoriščih. Hkrati pa 
se nam ti ljudje in okoliščine pogosto zdijo strašljivo znani.

Tako posamezno kot tudi kolektivno si svoje kreacije 
notranjega življenja delimo kot brezkončni ciklus enega 
trenutka za drugim, dneva za dnem in tako naprej. Kako 
prekrasen, bizaren in močan koncept! Podobno, kot slikar 
znova in znova posega po istih barvah ter pri tem išče 
popoln odraz neke zamisli, lahko sami sebe pojmujemo 
kot neutrudne umetnike, ki ustvarjajo kreacijo, ki se vedno 
spreminja in je brez konca.

Razsežnosti domneve, da nas obkroža prilagodljiv svet 
našega lastnega stvarjenja, so ogromne, izjemno močne in 
za nekatere morda celo nekoliko strašljive. Naša sposobnost, 
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da namerno in na kreativen način uporabljamo božansko 
matriko, nas nenadoma navda z močjo, da spremenimo 
pojmovanje svoje vloge v vesolju. Navsezadnje implikacije 
te ideje predpostavljajo, da je življenje veliko več kot le 
naključni dogodki in občasne sinhronosti, s katerimi se 
spopadamo po najboljših močeh.

Navsezadnje nas odnos do kvantne esence, ki nas 
povezuje z vsem drugim, opominja, da smo stvaritelji mi 
sami. Ker smo stvaritelji, lahko izražamo svoje najgloblje 
želje za ozdravitev, izobilje, radost in mir v vseh stvareh: 
od svojih teles in življenja do odnosov z drugimi. To lahko 
naredimo zavestno, tako kakor izberemo sami.

Podobno, kot so inicianti v pesmi Christopherja 
Loguea, ki je predstavljena na začetku uvoda, potrebovali 
rahel ‚dregljaj‘, da so lahko poleteli, pa vse omenjene 
možnosti terjajo komaj opazen, a vendarle mogočen 
preobrat v načinu razmišljanja o svojem svetu in sebi. V tem 
preobratu se bodo naše skrite želje, najvišji cilji in veličastne 
sanje nenadoma pojavili na dosegu roke. Morda se zdi taka 
stvarnost čudežna, vendar so vse zgoraj omenjene stvari – in 
tudi številne druge – mogoče na ravni božanske matrike. 
Pri tem ne zadostuje, da zgolj razumemo, kako deluje, saj 
hkrati potrebujemo jezik, s katerim bomo sporočili svoje 
želje tako, da bodo razumljive tej starodavni mreži energije.

Naše najstarejše in najdragocenejše tradicije modrosti nas 
opominjajo, da obstaja jezik, ki nagovarja božansko matriko 
– jezik, ki nima besed in ne vsebuje običajnih zunanjih 
komunikacijskih znakov, ki jih ustvarimo z rokami ali 
telesom. Ta jezik ima tako preprosto obliko, da ga znamo 
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že vsi tekoče govoriti. Pravzaprav ga uporabljamo vsak dan 
življenja, saj je to jezik človekovih čustev.

Sodobna znanost je odkrila, da smo z vsakim čustvom, 
ki ga izkusimo v telesu, podvrženi tudi kemični spremembi 
nekaterih dejavnikov, kot so pH in hormoni, ki odražajo 
naše občutke.9 Prek ‚pozitivnega‘ doživljanja ljubezni, sočutja 
in odpuščanja ter izkušanja ‚negativnih‘ čustev sovraštva, 
obsojanja in ljubosumnosti imamo prav vsi moč potrditi ali 
zanikati svoj obstoj v vsakem trenutku slehernega dne. Poleg 
tega pa isto čustvo, ki nas navda s tolikšno močjo znotraj 
telesa, to silo širi tudi v kvantni svet onstran njega.

Morda vam bo v pomoč, če si boste božansko matriko 
zamišljali kot kozmično odejo, ki se začne in konča na 
področju neznanega ter zajema vse, kar je vmes. Ta prevleka 
je večplastna, je ves čas vsepovsod ter že na (svojem) mestu. 
Naša telesa, življenja in vse, kar vemo, obstaja in se dogaja med 
njenimi nitkami. Vse, kar izkusimo – od našega vodenega 
nastanka v maternici do porok, ločitev, prijateljstev in 
kariere –, lahko pojmujemo kot ‚gube‘ na odeji.

Gledano s kvantne perspektive, lahko vse od atomov 
materije in travnate bilke do naših teles, planeta in onkraj 
njega pojmujemo kot ‚motnje‘ na gladki tkanini odeje 
prostor-časa. Morda ni naključje, da so starodavne duhovne 
in pesniške tradicije obstoj opisovale na precej podoben 
način. V indijskih Vedah se denimo omenja enotno 
polje ‚čiste zavesti‘, ki čisti in prežema vse stvarstvo.10 Te 
tradicije pojmujejo naša izkustva, misli, občutke, čustva in 
prepričanja (ter vse sodbe, ki so jim botrovale) kot motnje, 
prekinitve na polju, ki je sicer gladko in negibno.

Podobno tudi spis iz šestega stoletja z naslovom Hsin 
Ming: Knjiga o niču (Hsin-Hsin Ming bi lahko prevedli kot 
Stihi vere-uma) opisuje lastnosti esence, ki predstavlja načrt 
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za vse v stvarnosti. Znana je tudi kot tao in je pravzaprav ni 
mogoče opisati, kot trdijo vedski zapisi. Je vse, kar obstaja – 
zbiralnik vseh izkustev in tudi izkustvo samo. Tao opisujejo 
kot popoln, »neizmeren prostor, kjer ni ničesar premalo in 
ničesar preveč.«11 1

Sodeč po zapisih v Hsin Ming, se nam harmonija 
taa izmika le takrat, ko s svojimi sodbami kalimo njegovo 
spokojnost. Ko se to neizbežno zgodi in se zapletemo v 
občutke jeze in ločenosti, nam besedilo ponuja smernice, ki 
služijo kot zdravilo za to stanje: »Da se neposredno uglasiš s 
to resničnostjo, si, kadar te obidejo dvomi, reci: ‚Ni dvojega. 
V tem ni dvojega, ni nič ločenega, nič izključenega.‘«12 2

Priznam, da pogled o nas samih kot ‚motnjah‘ v 
matriki izloči nekaj romantičnosti iz življenja, vendar nam 
tak pristop nudi tudi mogočen način, kako konceptualizirati 
svoj svet in sebe. Če želimo na primer ustvariti nova, zdrava 
razmerja, ki spodbujajo afirmativno stališče do življenja, če 
želimo v življenje spustiti zdravilno romantiko ali Bližnji 
vzhod navdati z miroljubno rešitvijo, moramo na polju 
ustvariti novo motnjo: motnjo, ki bo odsevala našo željo. 
Narediti moramo novo ‚gubo‘ v snovi, iz katere so ustvarjeni 
prostor, čas, naša telesa in svet.

Tak je naš odnos do božanske matrike. Prejeli smo 
moč, da si znotraj matrike same zamišljamo, sanjamo in 
občutimo možnosti, ki jih ponuja življenje, in sicer zato, da 
nam lahko božanska matrika odseva nazaj, kar smo ustvarili. 
Tako sodobna znanost kot tudi starodavne tradicije so opisale, 
kako deluje kozmično ogledalo. Na primeru eksperimentov, 
ki si jih bomo pobliže ogledali v naslednjih poglavjih, bomo 
1 Po prevodu M. K.: Hsin Hsin Ming: Knjiga o niču, Zbirka Satja,  
 1994: 30. (Op. prev.)
2 Po prevodu M. K.: Hsin Hsin Ming: Knjiga o niču, Zbirka Satja,  
 1994: 186. (Op. prev.)
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celo videli, kako ti odsevi delujejo v jeziku znanosti. Vsekakor 
pa velja, da medtem ko te študije morda razrešijo kakšno 
skrivnost o stvarnosti, tudi odpirajo vrata k še globljim 
vprašanjem, ki zadevajo naš obstoj.

Seveda ne vemo vsega, kar je mogoče vedeti o 
božanski matriki. Znanost nima vseh odgovorov – 
pravzaprav znanstveniki niti zagotovo ne vedo, od kod 
je božanska matrika prišla. Hkrati pa se zavedamo, da jo 
lahko preučujemo še nadaljnjih sto let in se še vedno ne 
dokopljemo do vseh odgovorov. Vendar vemo, da božanska 
matrika obstaja. Tu je in s pomočjo jezika svojih čustev 
lahko uporabimo njeno ustvarjalno moč.

To znanje lahko uporabimo tako, kot je koristno 
in smiselno za naše življenje. S tem ne moremo zanikati 
povezanosti med sabo in vsemi stvarmi. Prav zaradi te 
povezave lahko spoznamo, kako močni smo v resnici. Z 
mesta moči, ki ga ponuja tako spoznanje, imamo možnost 
postati mirnejši in sočutnejši posamezniki, ki aktivno 
delujemo, da bi ustvarili svet, ki odraža prav te lastnosti ... 
in več. Z božansko matriko se imamo možnost osredotočiti 
na te lastnosti v svojih življenjih ter jih uporabljati kot 
svojo notranjo tehnologijo čustev, domišljije in sanj. Ko to 
naredimo, uporabimo resnično bistvo moči, da bi spremenili 
svoje življenje in svet.
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O  K N J I G I

V mnogih pogledih lahko svoje doživljanje božanske 
matrike primerjamo s programsko opremo, ki upravlja 
računalnik. V obeh primerih morajo ukazi uporabljati 
jezik, ki ga sistem razume. Pri računalniku je to številčni 
zapis ničel in enic. Pri zavesti pa je potreben jezik druge 
vrste: jezik, ki ne uporablja nobenih številk, abeced ali celo 
besed. Ker smo že zdaj del božanske matrike, bi bilo povsem 
logično sklepati, da imamo že vse, kar potrebujemo, da se 
sporazumevamo z njo, in sicer brez priročnika z navodili 
ali posebnega usposabljanja. In res je tako.

Zdi se, da je jezik zavesti vsestransko čustveno 
izkustvo. Že zdaj vemo, kako ljubiti, sovražiti, se bati in 
odpustiti. Ko spoznamo, da ti občutki predstavljajo ukaze, 
ki programirajo božansko matriko, lahko izpopolnimo 
svoje sposobnosti za boljše razumevanje, kako v življenje 
vnesti radost, ozdravitev in mir.

Pričujoča knjiga ni dokončno delo o zgodovini znanosti 
in nove fizike. Danes obstajajo številna druga dela, ki so 
tovrstne informacije čudovito približala našemu zavedanju. 
Na nekatere od njih se denimo celo sklicujem v naslednjih 
knjigah: Hiperprostor (Hyperspace) avtorja Michia Kakuja 
ali Celota in implicitni red Davida Bohma. Vsako delo 
predstavlja močan, nov način gledanja na naš svet, zato jih 
tudi priporočam.

Moja knjiga naj bi bila uporabno orodje oziroma 
vodič, s katerim se lahko lotimo skrivnosti svojega 
vsakodnevnega življenja. Zato se na nekaterih mestih v 
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knjigi nisem pretirano zadržal ob tehničnih podrobnostih 
kvantnih eksperimentov, temveč sem se bolj osredotočil na 
njihove radikalne in nepričakovane rezultate. Da bi namreč 
lahko razumeli moč za manifestacijo ozdravitve, miru, 
radosti, ljubezni in partnerstva ter da bi preživeli svoj čas 
v zgodovini, je treba predvsem poudariti, kaj nam rezultati 
povedo o nas samih, ne o najmanjših podrobnostih, kako 
so študijo izvedli. Za tiste, ki jih morda vse to zanima, sem 
vire navedel kot opombe na koncu knjige.

Za precej ljudi so prelomni trenutki v svetu kvantne 
fizike komaj kaj več kot zanimiv podatek – pač tema za 
pogovor na konferencah ali delavnicah ali ob skodelici 
kave v priljubljeni kavarni. Četudi so implikacije precej 
daljnosežne in nas filozofija ponese v višave, so spoznanja 
očitno minimalnega pomena za naš vsakdan. Kaj nam 
pomaga, če recimo vemo, da je delec materije lahko na 
dveh mestih hkrati ali da elektron lahko potuje hitreje, kot 
je trdil Einstein, če to vedenje nekako ne prispeva ničesar 
k našemu življenju? Samo ko ta težko razumljiva odkritja 
lahko povežemo z zdravljenjem svojega telesa ali s tem, 
kar doživljamo v nakupovalnih središčih, dnevnih sobah, 
na letališčih in v učilnicah, v katerih preživimo življenje, 
postanejo odkritja pomembna za nas.

Nad tem očitnim prepadom med skrivnostmi 
kvantnega sveta in našimi vsakdanjimi doživljanji pa 
Božanska matrika služi kot nekakšen most. Ta knjiga ne 
opisuje samo spoznanj, temveč nas popelje še korak dlje, 
saj osmišlja, kako nam ta odkritja lahko pomagajo, da 
postanemo boljši ljudje in skupaj izgradimo boljši svet.

Knjigo, ki jo držite v rokah, sem napisal zaradi enega 
samega razloga: da bi ponudil občutek upanja, možnosti in 
moči v svetu, v katerem se pogosto počutimo majhne, brez 
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vpliva in nemočne. To pa bi rad dosegel v pogovornem slogu, 
s katerim opisujem fantastična spoznanja nove znanosti, 
tako da so preprosta za razumevanje in tudi zanimiva.

Moje dosedanje izkušnje s predstavitvami v živo 
so pokazale, da je pri učinkovitem nagovoru občinstva 
pomembno, da se posvetimo temu, kako poslušalci 
sprejemajo nove informacije. Ne glede na to, ali menimo, 
da imamo bolje razvito levo ali desno polovico možganov, 
vsekakor velja, da za razumevanje sveta uporabljamo obe. 
Medtem ko se nekateri ljudje res bolj opirajo na eno ali drugo 
hemisfero, je prav tako pomembno, da se posvetimo tudi 
intuiciji in logiki, ko ljudi vabimo, naj naredijo ogromen 
preskok v svojem pojmovanju sveta.

Zato je Božanska matrika napisana precej podobno, 
kot je narejena tkanina tapiserije. Na straneh te knjige 
sem spletel ‚desnomožganske‘ opise osebnih doživetij in 
neposrednih izkušenj z ‚levomožganskimi‘ raziskavami in 
poročili o odkritjih, ki nam razkrivajo, zakaj so te zgodbe 
pomembne. Zaradi takega načina podajanja informacij 
bralec nima občutka, da bere kakšen učbenik, pri tem pa 
se še vedno ohrani dovolj najnovejših izsledkov sodobne 
znanosti, da je snov tehtna.

Podobno, kot je vse življenje zgrajeno iz štirih 
kemijskih baz, ki sestavljajo naš DNK, je tudi vesolje 
očitno osnovano na štirih lastnostih božanske matrike, 
ki skrbijo za to, da vse stvari delujejo tako, kot delujejo. 
Ključ za uporabljanje moči matrike je v naši sposobnosti, 
da sprejmemo štiri temeljna odkritja, ki matriko povezujejo 
z našim življenjem brez predhodne primerjave.

Odkritje št. 1: Obstaja polje energije, ki povezuje vse v  
 stvarnosti.


