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Marko 

Bedina, 
računalnikar, ki 

hodi po Poti 
svetnikov

Človekova 
učiteljica je vest
Ali ste že kdaj slišali za slišni življenjski tok, za duhovno prakso, ki se ji reče Sant Mat? Do pred 
kratkim tudi jaz ne. Potem pa sem spoznala človeka, ki mi je podaril knjigo Pot Mojstrov, in v 
njej je opisana in razložena ta duhovna pot. V njej sem našla tudi ime 60-letnega Marka Bedine z 
Brezij pri Tržiču, ki to duhovnost živi. Z ženo Dragico prebivata tako rekoč v raju, v tej gorenjski 
vasici je bilo stvarstvo neverjetno radodarno z lepoto narave. Marko, podjetnik, ki se ukvarja z 
računalništvom, je pred dvanajstimi leti zaradi želje po harmonizaciji telesa začel izvajati še taj 
či. Tudi v tem se je izmojstril pri viru, saj si je poiskal učitelja na Kitajskem, ki ga je tudi velikokrat 
obiskal. Danes predaja svoje znanje v šolah taj čija, ki jih vodi v Tržiču, na Jesenicah in v Ljubljani. 
Še vedno pa živi po duhovnih načelih Sant Mata.
Tekst: AlenkA CevC, foto: neJC FOn
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Današnji knjižni trg je zasi-
čen s knjigami o duhovnosti. 
Ker je duhovnost moderna, 

se založniki trudijo izdati čim več 
del. Žal je vmes ogromno »instan-
tne« duhovnosti, med pisci tovrstne 
literature pa veliko takih, ki bi sami 
potrebovali »zdravljenje«. Seveda se 
med »poflom« najde tudi kakšen bi-
ser. Zagotovo je to Pot Mojstrov, ki 
je celovit prikaz Sant Mata, nauka 
velikih učiteljev. Spremno besedo k 
slovenski izdaji te knjige je napisal 
prav naš portretiranec Marko Bedi-
na. Moram priznati, da je knjiga tudi 
v meni pustila izjemno globoko sled. 
Nisem je mogla prebrati na dušek, 
velikokrat sem jo odložila in premi-
šljevala o njej tudi po nekaj dni. Ker 
me je tako prevzela, sem želela kupiti 
še kakšen izvod ali dva, da bi ju po-
darila, pa je razprodana. Zato sem 
poklicala Marka, ki je napisal spre-
mno besedo k slovenski izdaji (izšla 
je leta 1994), da bi mi povedal, kje 
dobiti še kakšen izvod. Morala bom 
počakati še nekaj časa, do jeseni, je 
bil njegov odgovor. Pripravljajo na-
mreč novo, dopolnjeno izdajo. Ker 
me je zanimalo, kakšen je človek, ki 
živi »pot svetnikov«, kar v prevodu 
pomeni Sant Mat, sem se odpravila 
k njemu na obisk.

kaj je Sant Mat? Na spletu lahko 
preberete, da je Sant Mat starodavna 

naravna duhovna pot. Njen temelj je 
meditacija na temelju notranje sve-
tlobe in notranjega zvoka, s katerima 
nas poveže popolni duhovni učitelj. 
Z meditacijo človek spozna samega 
sebe, svojo dušo, v njem se prebudi 
ljubezen do vseh ljudi in živih bitij in 
uživa lahko v neizmerni lepoti, rado-
sti in miru. Notranja moč, ljubezen, 
mir, vedrina, pravilno razumevanje 
so koristi te duhovne poti. V človeku 
se prebudijo sočutje, ljubezen in želja 
služiti vsemu človeštvu. Človek dou-
me smisel bivanja na tem svetu in si 
pridobi resnično védenje. Cilj te poti 
je postati Človeško bitje, spoznati 
sebe kot dušo in se zediniti z Najviš-
jim bitjem.

Človek, ki izžareva mir. Marko 
mi gostoljubno odpre vrata svojega 
doma. Ko stopim v hišo, v kateri živi-

ta z ženo Dragico, me obja-

me nenavaden mir. Marko se premi-
ka po prostoru, kot bi lebdel. Aha, si 
mislim, to prihaja verjetno od taj čija, 
za katerega so značilni mehki in po-
časni gibi. Že takoj ko sem vstopila v 
hišo, sem dobila občutek, kot da ni-
sem več v »realnem« svetu, temveč 
v nekem drugem, kjer je čutiti pred-
vsem mir, globok mir. In ta mir pri-
haja od mojega sogovornika. Eden ti-
stih redkih ljudi je, ki ne uporabljajo 
veliko besed in ne govorijo pretirano 
veliko. Pravzaprav govori zelo malo, 
če pomislim, da sem se prišla k nje-
mu pogovarjat, da bom lahko potem 
o najinem pogovoru naredila zapis za 
našo revijo. Nič se ne trudi naredi-
ti vtis. Tudi sama postanem ob njem 
bolj mirna, moje glasno govorjenje 
postane tišje, ne čutim nikakršne po-
trebe po »pomembnih« besedah.

Mladostna raziskovanja. Pred 
skoraj štirimi desetletji je bil Marko 
hipi, ki je raziskoval življenje. Že ta-

krat je imel občutek, da življenje 
ni samo to, kar vidiš, slišiš, otipaš, 
da mora biti nekaj več. S prijatelji 
so raziskovali in iskali tisto nekaj 

»več«. Saj veste, mladost je norost, 
svojo zavest so včasih mladci razšir-
jali tudi s pomočjo kakšne prepove-
dane droge. »Duhovnost me je že ta-
krat zelo zanimala. Je bilo pa malce 
težje priti do duhovne literature, saj 

Pot ni lahka in ni 
za vsakogar

Marko in Dragica, skladnost telesa in duha

Pot ni lahka in ni za vsakogar.
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takratni sistem seveda ni predvide-
val nikakršne duhovnosti. Knjig v 
slovenščini ni bilo, nekaj malega se 
je našlo v Srbiji, kakšna knjiga o av-
togenem treningu ali pa o pranajami, 
jogijskem dihanju. Pa smo to študira-
li,« pripoveduje umirjeno. Postal je 
tudi vegetarijanec, kar je bilo takrat 
skrajno čudno. »Mama me je zelo hi-
tro 'osamosvojila' od štedilnika,« se 
nasmehne ob spominu na svoje du-
hovne začetke. »Ko sem raziskoval 
filozofijo budistične 'navezanosti', 
sem hotel to tudi živeti. Mama je ta-
krat mislila, da je nimam več rad. Za 
okolico sem bil malce čuden, doma 
pa so se bali, da ne bi postal član ka-
kšnega kulta.« Pa je mladi Marko s 
kitajsko liriko, ob Tagoreju in Gibra-
nu iskal samo Resnico. V omenjenih 
je našel ogenj, ki je podžigal njegovo 
iskanje.

Duhovnost je ena sama. Ko 
je Marko končal fakulteto in diplo-
miral, se je takoj zaposlil. Takrat je 
že stopil na duhovno pot Sant Mat, 
ki ji rečejo tudi pot svetnikov, saj so 
oni tako živeli. Za Marka je duhov-
nost ena sama, različna pa so njena 
podajanja. »Globoko v človeku je 
želja, da bi spoznal svojo pravo na-
ravo, kdo v resnici sploh je. Človek 
namreč ni niti telo niti um, človek je 
duh, ki je nesmrten. Najprej se mora 
samouresničiti, šele potem lahko 

uresniči tudi Boga,« mi je odgovoril 
na vprašanje o tem, kakšna duhov-
nost je Sant Mat. Da človek vse to 
doseže, pa mora nujno imeti Učite-
lja, ki mu preda ta znanja. Ko vidi, 
da ga malce čudno in nerazumeva-
joče gledam, se nasmeje in reče, da 
se zaveda, da so to malce »čudni 
pojmi« za današnji čas. San Mat 
govori tudi o slišnem življenjskem 
toku, ta je pravzaprav energija, ki je 
vse ustvarila. V knjigi Pot Mojstrov 
je zapisano, da je slišni življenjski 
tok izvor vsega živega in je osrednje 
bistvo znanosti Mojstrov. Energijo, 
ki je vse ustvarila, je raziskoval tudi 
Nikola Tesla, o tem so govorili grški 
misleci, pa indijski mistiki, o tem so 
učili Jezus, Buda, Sokrat, Zaratu-
stra – vsi so govorili o svetem duhu, 
logosu, poznan je tudi kot dao. To 
so vse samo različna imena za isto 
stvar. »Slišni življenjski tok je ustva-
ril celotno stvarstvo, ki ni omejeno 
s smrtjo,« mi skuša razložiti Marko 
bistvo poti Sant Mat, jaz pa ga še ve-
dno čudno gledam. Potolaži me, da 
tega na ravni svojega duha pač še ne 
morem razumeti. »Šele ko dosežeš 
določeno stopnjo duhovnega razvo-
ja, lahko 'slišiš' ta zvok.« Nadaljuje s 
tem, da je materija praznina, samo 
vibracija. Vibracija pa je zvok, ki se 
na neki bolj sofisticirani ravni izra-
zi kot svetloba. V resnici obstajata 
samo svetloba in zvok.

Pot ni lahka in ni za vsakega. 
Moram priznati, da je bil zame po-
govor z Markom malce naporen, 
vseh stvari tudi nisem čisto razume-
la, če sem iskrena. Razumela oziro-
ma čutila pa sem, da je Marko res 
drugačen od večine ljudi. Povpraša-
la sem ga, kaj v praksi pomeni, da 
hodi po poti Sant Mat. »Vsak dan je 
treba meditirati dve uri in pol; hra-
na mora biti vegetarijanska, živeti 
je treba čisto moralno življenje, kar 
pomeni, da zaslužiš denar pošteno, 
da skrbiš za tiste, za katere si odgo-
voren, ne uživaš tobaka, alkohola in 
opiatov, če nisi poročen, živiš v ce-
libatu,« mi našteje pravila, ki jih je 
treba na tej poti spoštovati. »Če se 
človek ne drži teh načel, ubije vest 
v sebi. Vest pa je pravzaprav člove-
kova Učiteljica, skoznjo lahko slišiš 
življenjski tok.« Marko pravi, da ta 
duhovna pot ni lahka in tudi ni za 
vsakogar.

Marko Bedina je očitno zadovo-
ljen in izpolnjen. Pravi, da je človek 
majhen in šibak, izpolnjujejo pa ga 
dosežki na Poti. »Kar je veliko v mo-
jem življenju, so moji Učitelji in pot, 
ki jo živim.«

V Upanišadah, hindujskih svetih 
spisih, piše: »Naj te vodi od nere-
sničnega k resničnemu, naj te vodi iz 
teme v svetlobo, naj te vodi iz smrti v 
nesmrtnost.« Marko Bedina je zago-
tovo na tej poti … 


