
Žlica s kapljico olja 

Draga prijateljica, dragi prijatelj, 

ni enostavno najti ravnotežja med materialnim 

življenjem, vsakodnevnimi problemi in potrebami 

duhovne poti na eni strani ter notranjim 

procesom na drugi strani. 

Naša zavest je usmerjena bodisi na vsakdanjik 

z vsemi izzivi v službi, v družini in družbi, ali pa 

se umaknemo v tišino povezanosti z našim 

najglobljim duhovnim jedrom.   

Kako nam to uspeva, glede na to, da sta istočasno prisotni obe situaciji? 

V povezavi s tem vprašanjem, je v knjigi »Alkemist« Paulo Coelho zapisal kratko 

zgodbo. Omenja kapljico olja, se tu nanaša na duhovni princip. Na njegovo vodstvo 

bi morali biti v našem življenju ves čas usmerjeni. 

Nekoč je živel mladenič, ki je želel raziskati skrivnost sreče in modrosti. 

Zato je obiskal najmodrejšega od vseh modrih v palači, kjer je prebival. Modrec mu 

pove, da trenutno nima časa zanj. Obenem pa mladeniču svetuje, da si sam ogleda 

palačo. 

»Vendar te prosim za uslugo,« pravi modrec in poda mladeniču žlico na katero je nalil 

malo olja. »Medtem, ko boš na ogledu, drži žlico. Obenem pa dobro pazi, da ne boš 

polil olja.« 

Ne da bi dvignil pogled z žlice, je mladenič odšel. Ko je malo kasneje znova srečal 

modreca, ga le ta vpraša: »Ali si videl prekrasno palačo z veličastnimi vodnjaki in 

razkošnim cvetjem?« 

Mladenič osramočeno prizna, da ni opazil nič od naštetega, ker je ves čas budno pazil 

na žlico. 

»Še enkrat pojdi in poglej veličanstvenost mojega sveta,« mu reče modrec. Mladenič 

se ponovno poda na ogled. Tokrat je bil bolj pozoren na vse, kar se je nahajalo v 

okolici. Opazil je cvetje, ribe in prekrasne mozaike, ki so se nahajali v palači. Ko je 

kmalu za tem srečal modreca, mu je z navdušenem pripovedoval o vsem kar je videl. 

»Kje pa je olje?« vpraša modrec. Mladenič šele sedaj prestrašeno ugotovi, da je med 

hojo razlil vse olje.  

»Lahko ti dam en samcat nasvet.« mu nato reče modrec. 

»Skrivnost sreče in modrosti leži v tem, da odkrijemo in opazimo vse lepote sveta, 

vendar da pri tem ne pozabimo na olje, ki leži na žlici.« 

 

Ostaja le eno samo vprašanje: kako lahko to uresničimo? 



Obstaja le ena rešitev. Duh oziroma duhovno življenje, mora v našem življenju zavzeti 

prvo in najvažnejše mesto. 

To spominja na stanje, ko smo zaljubljeni. Takrat je nemogoče, da bi tudi za eno 

sekundo pozabili na ljubljeno osebo. Vse kar doživljamo je prežeto z ljubeznijo do 

tega bitja.  

Če zavzame hrepenenje po duhovnem svetu prvo mesto v našem življenju, je 

nemogoče, da ga pozabimo. Vse naše mišljenje, občutenje in delovanje je prežeto s 

tem. S časoma bomo postali eno z duhovnim življenjem, tako da pri nošenju žlice s 

kapljicami olja, ne bo več obstajala nevarnost, da ga razlijemo. 

 
Prisrčno vas pozdravljajo,  
prijatelji iz Lectorium Rosicrucianum 
 

 

 


