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Draga bralka, dragi bralec, 
ta knjiga je posvečena tebi, ki v sebi nosiš vero v vse dobro,
ki si upaš upati in ti ni vseeno.

Svet lahko narediš lepši in prijaznejši. Začni pri sebi.

Maya Peron

Posvetilo
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Povabilo, da bi kot psihiatrinja napisala uvodnik za knjigo 
vilinskih simbolov, je v meni zbudilo še ne izživete želje, da 
bi se bolj, kot mi je do zdaj čas dopuščal, poglobila v Jungovo 
psihologijo. Mogoče bo v prihodnosti čas. 
Zavedam se, da je spodbudno na svojo prihodnost gledati 
z otroškim navdušenjem, pričakovanjem in zanimanjem za 
novo in vse te nove izkušnje preplesti s preteklimi. Ravnokar 
sem pravzaprav opisala dve vrsti mišljenja – magično in 
logično. Logična komponenta je preplesti nove izkušnje s 
preteklimi. Magična komponenta je otroško zanimanje za 
danes, jutri, nove naloge, nove izzive … Mišljenje namreč 
nekoliko umetno delimo na magično in logično. Za magično 
mišljenje porabljamo tudi izraze, kot sta dereistično, 
katatimno, in brez njega ne bi razumeli pravljic, sanj in 
umetnosti. Otroci do neke starosti uporabljajo zgolj magično 
mišljenje, nato pa se razvije logično in na videz prekrije 
magično mišljenje. A ni tako enostavno. 

V vsakem od nas je vse življenje prisotno magično mišljenje. 
Tako kot od logičnega mišljenja lahko pričakujemo, da nam 
bo pomagalo reševati zaplete, lahko enako pričakujemo tudi 
od magičnega mišljenja. Pričakujemo lahko tudi, da nas obe 

Predgovor



1 0 1 1z a č n i ?     v č e r a j ! v i l i n s k i  s i m b o l i

vrsti mišljenja zapeljeta v napačne odločitve. Zapelje pa nas 
lahko tudi to, da smo preveč razumski ali preveč zasanjani. 
Ko pridemo na svet, nas starši dobijo v roke brez navodil za 
uporabo. Tudi ko se naučimo brati, nam nihče ne da v roke 
navodil za uporabo lastnega telesa, lastnega uma. Sproti se 
učimo, kdo smo in koga imamo ob sebi. Sproti se učimo, kje 
so naše meje, kje so meje pri drugih. Sproti se učimo, kako 
uporabljati svoje sposobnosti, kamor sodi mišljenje v svojih 
dveh kvalitetah – magični in logični. Včasih je zelo boleče, 
včasih je osvobajajoče, včasih zoprno, včasih lepo …
Knjiga, ki jo imate v rokah, prikazuje, kako lahko 
posameznik uporabi moč magičnega mišljenja in se z njegovo 
pomočjo prebije preko različnih težav. Želim vam, da ste 
ravno prav razumski in ravno prav magični. Kje je prava 
meja? Zase vem, ne vem pa za vas. Želim vam, da najdete 
odgovor in postanete človek, ki še bolje udejanja svoje želje, 
načrte in zamisli v veselje, korist in zadovoljstvo sebe, okolice 
in prihodnosti.

Prof. dr. Mojca Zvezdana Dernovšek
dr. med., specialistka psihiatrije

Življenje je polno vzponov in padcev. 
Naj bo še tako hudo, vedno imamo izbiro – upamo ali 
obupamo.

Ta knjiga je namenjena vsem, ki se ne vdajo, ki verjamejo, 
upajo in se trudijo svoj košček sveta spremeniti na bolje. 
Naša pravica in dolžnost je, da smo srečni, da znamo sanjati 
in segati po svojih sanjah. Naša dolžnost je, da poslušamo 
svoje srce in mu sledimo. Um se lahko zmoti, srce nikoli!
Vsak od nas ima svoje življenjsko poslanstvo – nekdo gradi 
hiše, drugi popravlja avtomobile, tretji izdeluje gumbe, 
nekdo pomaga ostarelim, nekdo izobražuje, nekdo v imenu 
človeštva preizkuša meje, nekdo pa drugim pomaga s tem, 
da preprosto je in svojim vzgledom navdihuje ljudi ter jim 
daje moč in voljo za njihovo lastno pot. Ni treba biti popoln, 
da nekomu olajšaš življenje. Velikokrat so dovolj že prijazen 
nasmeh, topel objem ali spodbudna beseda.
Z vilinskimi simboli sem se srečala pred leti in jih najprej 
začela uporabljati zase, nato sem jih risala za prijatelje, 
pozneje pa smo jih začeli izdelovati v obliki amuletov.
Niso čarobna palčka, ki brez truda čudežno spremeni naše 
življenje, so pa orodje, ki nam pomaga pritegniti pravo 

Beseda avtorice
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energijo in priti do tistega najboljšega, kar se skriva v nas. 
Dovolj smo močni, lepi, pametni in sposobni, da naredimo 
in dosežemo vse, kar si resnično želimo. Vilinski simboli 
nam pri tem samo pomagajo. So podpora, ki jo kdaj v 
življenju potrebuje vsakdo.
Njihova uporaba je neomejena, energija neizčrpna, ni jih 
mogoče zlorabiti, so tako preprosti in učinkoviti, da bi jih 
morali uporabljati prav vsi.
Še danes se spomnim trenutka, ko mi je pred dobrim 
desetletjem neka vedeževalka dejala, da bom napisala knjigo, 
ki bo ljudem spreminjala življenje. Nasmejala sem se in jo 
vprašala, o čem, presneto, naj pišem, če še svojega življenja ne 
znam sestaviti. Mirno je odgovorila, da ni treba, da to storim 
v naslednjem tednu. Res je minilo kar nekaj tednov in zdaj je 
prišel čas, da to storim. 
Napisala sem, kako simboli delujejo, in dodala zgodbe, 
ki so mi jih poslali ljudje, ki uporabljajo simbole. Opisi 
oblike simbolov so z dovoljenjem avtorice povzeti po knjigi 
Marjetke Jeršek.
Življenje je čarobno in prav je, da se mu pustimo očarati, a to 
ni čarovniška knjiga. Je priročnik, ki pride prav vsakemu, saj 
smo si, pa naj to hočemo ali ne, v notranjosti tako presneto 

podobni, ne glede na to, kaj v življenju počnemo in kakšne 
funkcije opravljamo. Moja želja in poslanstvo sta vilinske 
simbole približati vsem in s tem pomagati ljudem, da si 
pomagajo sami!
Vsem, ki so sodelovali pri nastajanju knjige, in predvsem 
tistim, ki so soustvarjali moje življenje, se iz srca zahvaljujem! 
Hvaležna sem vsem, ki me imate radi, ki verjamete vame, 
me spodbujate in mi pomagate na moji poti, in tudi tistim, 
ki vam grem že toliko časa na živce, da ste me počasi že 
vzljubili.
Srčna hvala mojima največjima učiteljicama, hčerama Neyi 
in Niki, ter moškemu, ki me vsak dan znova spomni, da sem 
ljubljena.

Maya Peron

P.S. Vabim vse bralce in bralke, da nam pošljete svoje 
izkušnje z vilinskimi simboli. Najboljše zgodbe bomo 
objavili v posebni izdaji knjige, njihove avtorje pa nagradili.
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Eron Vig
Cilj

Simbol je podoben tarči, skozi sredino 

katere je prodrla puščica iz stebla navpičnice 

moči. Altana smeri je obrnjena k srcu 

matere Zemlje. Pod njo lebdi biser točke 

pomena. Na vrhu helebarde uresničitve se 

blešči piramida volje. Obzornica, ki prav 

tako preseka krog preobrazbe v gorišču 

simbola, se na obeh straneh zaključi z 

navznoter obrnjenima zbiralnima lokoma, ki 

preprečujeta razpršitev energije.

Vilinski simbol Eron Vig poskrbi za vse potrebne sestavine in 
prvine uspešnega potovanja k cilju: namero, voljo, vztrajnost, 
potrpežljivost, odločnost, neutrudnost, upanje, hkrati pa tudi za 
prisotnost energije, ki najbolje opredeli izbrani cilj. Povezovanje 
s tem simbolom tudi pomaga jasneje in odločneje oblikovati 
življenjske cilje. Na svojevrsten način bo poskrbel, da se boste 
znali odločno postaviti za svoje cilje, ne da bi se morali zanje 
naporno, mučno, dolgotrajno ali celo nasilno bojevati. Sproščena, 
a vztrajna dejavnost in naravnanost dosežeta več kakor boj, poln 
notranjih in zunanjih napetosti. Če se kdaj zalotite, da brezciljno 
životarite in pohajkujete naokrog, pa ste se tega stanja že 
naveličali, si privoščite meditacijo s simbolom Eron Vig.

Eron Vig
Cilj
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Leta in leta sem se trudila biti uspešna. Lotevala sem 
se projektov in vanje vlagala svojo energijo, čas in 

precej denarja. Želenih rezultatov pa ni in ni bilo. Bra-
la sem knjige, najela inštruktorja, hodila na delavnice, 
meditirala, a še vedno sem imela občutek, da se vrtim 
v krogu. 
Kolegica mi je predlagala, da se udeležim seminar-
ja na temo postavljanja ciljev. Predavanje je bilo daleč 
pod pričakovanji, saj je bilo očitno, da gospod predava, 
kar so ga naučili, nikakor pa sam ne živi tistega, kar je 
predaval nam. Kakor je v vsaki stvari nekaj dobrega, 
je bilo tudi tokrat – ob zaključku smo vsi udeleženci 
dobili drobno darilo, ki naj bi nas spominjalo na tisti 
dan. V moji roki se je znašla satenasta vrečka, v kateri je 
bil bakreni kovanec z nekim simbolom. Še vedno jezna 
zaradi nesmiselnega predavanja, ki mi je spet vzelo čas 
in denar, sem ga malomarno vrgla v torbico in skoraj 
brez pozdrava odšla. 
Večer je minil ob druženju s prijateljicami in dobri kavi, 
saj sem res morala z njimi podeliti vtise delavnice in 
izkašljati svoje razočaranje. 
Pozno zvečer sem pred vrati stanovanja v torbici iskala 
ključe (seveda sem našla vse drugo, le ključev ne) in zati-
pala nekaj mehkega. Jezna in naveličana, kakor sem tisti 
dan bila, sem se pripravila, da vrečko vržem v smeti, ker 
je res samo v napoto, poleg tega pa ne potrebujem spo-

minka na tako trapast seminar. V naslednjem trenutku 
se je zgodilo nekaj čudnega. Kot bi nevidna sila zadržala 
mojo roko in bi mi neslišen glas zašepetal, da si moram 
vzeti nekaj minut. Vrečke sem pustila v predsobi, na hi-
tro sezula čevlje in še v plašču sedla na svojo ljubo zofo. 
Odprla sem vrečko in v roki podržala kovanec. 
Eron Vig. Eron Vig. Eron Vig – cilj je pisalo na njem. 
Držala sem ga v roki, brala napisano in pred očmi so se 
mi začele pojavljati slike mojega življenja. Obhajali so 
me čudni občutki in v naslednjem hipu me je prešinilo 
globoko spoznanje. Cilj. Vse življenje sem imela želje in 
vse življenje sem stremela k cilju, vendar ni bilo rezulta-
tov, ki bi me zadovoljili. Cilj. Seveda. Naučena iz knjig, 
delavnic in po nasvetih vseh strokovnjakov iz okolice, 
sem znala tehnično opredeliti cilj in določiti korake do 
tja. Ampak, zakaj so me doseženi cilji vedno puščali 
prazno ali pa sem tik pred koncem obupala? Pozabljala 
sem bistvo. Kaj si v resnici želim? Kaj so moje srčne 
želje? Si določam cilje na podlagi želja in pričakovanj 
okolice ali sebe? Kaj je sploh moje merilo uspešnosti? 
Soba se je zavrtela okoli mene, bilo je, kot bi v moji 
glavi nekdo prižgal močno luč. Spoznanje te preproste 
resnice me je pretreslo.
Naslednji dan sem odpovedala vse sestanke in se posve-
tila sama sebi. S svojim simbolom v žepu sem se spre-
hajala v naravi in vse je postajalo jasno. Postavila sem 

si nove cilje – sploh ni bilo treba veliko spremeniti. Na 
videz so ostali isti, le bistvo je bilo drugačno. Ugotovila 
sem tudi, da mi največ energije jemlje cilj, ki sploh ni bil 
moj, temveč je bil projekcija mojih staršev. Ne, nisem ga 
opustila, le malo spremenila in v istem cilju našla dru-
go motivacijo. Nisem se več vrtela v krogu. Življenjska 
energija in veselje do dela sta se vrnila. Prevrednotila 
sem cilje, jih začela zlahka dosegati in predvsem ob tem 
uživati! 

Še vedno včasih ne morem verjeti in težko opišem, kako 
bistveno je ta mali vilinski simbol, ki je zaradi moje jeze 
skoraj letel v smeti, spremenil moje življenje! Od tistega 
dne je moj stalni spremljevalec. Spoznala sem se tudi 
z drugimi simboli in preprosto delujejo. Vašo spletno 
stran imam shranjeno pod »priljubljene«! Moj tokratni 
cilj je, da mojo zgodbo objavite na svoji spletni strani. 
Ga bom dosegla? 
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Amar Nat
Ljubezen

Ljubezen je prvinska notranja kvaliteta, ki smo jo v svojem življenju 
poklicani razvijati. Prvi korak na poti resnične ljubezni je ta, da 
sprejmemo sebe in se naučimo imeti rade take, kakršni smo. Šele 
takrat smo sposobni ljubiti tudi druge in mogočno energijo ljubezni 
izžarevati navzven, do vseh in vsega. Amar Nat je zasnovan tako, 
da v naše življenje privabi čim več ljubezni in nas popolnoma 
prežame z njeno božansko vibracijo. Ljubezen našemu bivanju 
podeli nov smisel in pravo vrednost. Preobrazi nas in plemeniti, 

saj zna iz nas potegniti tisto najboljše, in nas ponovno poveže z našim najglobljim bistvom, ki ponovno zacveti 
in zažari. Vilinski znak ljubezni uporabite, ko želite priklicati več ljubezni v svoj vsakdan. Pomaga tudi pri 
partnerskih zvezah in vas popelje na romantično pot vznemirljive zaljubljenosti, na kateri boste hodili po oblakih. 
Harmonizira in odpira srčni energijski center ter aktivira žlezo timus, ki predstavlja višje srčno središče in je pri 
večini odraslih zakrnela, vemo pa, da so jo visoko cenile vse višje razvite starodavne civilizacije. Blagodejno vpliva 
na srce in pljuča ter pomaga pri celjenju ljubezenskih ran. Če želite sanjati o svojem bodočem ljubljenem ali 
ljubljeni, položite simbol pod blazino ter ga trikrat pokličite pred spanjem in zaprosite za pomoč. Morda se vam bo 
skozi sanje razodel kraj, sredstvo ali način, kako lahko uresničite svoje hrepenenje po srečanju z izbrancem vašega 
srca, vašim idealnim partnerjem v tem življenju ali z osebo, ki jo že poznate in vam je neznansko všeč. Ljubezen je 
cement vesolja, brez katerega bi svetovi razpadli, lepota in smisel pa bi izginila iz vesolja.

Amar Nat
Ljubezen

Simbol Amar Nat tvori navpičnica moči, 

ki jo v gorišču seka krog neskončnosti 

in brezmejnosti. Na obeh koncih sedita 

dve altani, usmerjeni druga proti drugi 

in hrepeneči po končni združitvi v krogu 

večnosti. Nad njima sedita točki pomena, ki 

osmišljata simbol na najgloblji ravni.
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Zase v šali večkrat rečem, da sem rojena pod srečno 
zvezdo. Na vseh področjih mi stvari tečejo, kot bi 

si vsak želel. 
Ločitev od moža sem doživljala kot osebni neuspeh in 
dolgo časa me nihče ni prevzel.Pred leti sem bila na obi-
sku pri prijateljih v Sloveniji. Na »ženskem« večeru so 
mi podarili amulet za ljubezen. Pojma nisem imela, kaj 
so vilinski simboli in niti malo nisem verjela, da delu-
jejo. Dekleta so mi rekla, naj ga zvečer položim pod 
blazino in da bom sanjala svojega bodočega partnerja. 
Iz šale sem to storila in bila zjutraj zaprepadena. Sanjalo 

se mi je o moškem, ki ga poznam že iz otroštva, vendar 
se najine poti nikoli niso prekrižale in že desetletje ni-
sem slišala zanj. Smejala sem se sanjam, čeprav sem ob 
tem imela čuden občutek.
Čez dober teden sem se vračala v domovino. V Muen-
chenu sem prestopila na letalo in zagledala – NJEGA! 
Skoraj me je zadela kap. Pri sebi sem se hitela opravi-
čevati, ker sem se smejala sanjam in nisem verjela, da 
Amar Nat resnično deluje. V času, ko se nisva videla, je 
postal pravi moški in ni nosil poročnega prstana. Danes 
ga ima. Mojega!

Naj tvoja preteklost ne 
postane tvoja prihodnost.«

»
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Knjiga, ki jo držite v rokah, je namenjena uporabi! 

Zaslužite si srečo in zaslužite si vse dobro. Vsak od nas ima poslanstvo. 

Odkrijte ga, sledite mu, bodite optimistični, bodite svoji!

Ko vas postane strah, bo morda pomagal stavek: 

» KO TI ŽIVLJENJE POSTREŽE Z LIMONAMI, 

SI NAREDI LIMONADO! «, 

ki sem ga kot najstnica prepisala, kdo ve od kod in kdo ve zakaj …

V življenju ne dobimo vedno vsega, kar si želimo,

zagotovo pa vse, v kar vložimo svoje delo.

Absolutne resnice ni. Naključij ni. Vse ima svoj namen. 

Tudi to, da v rokah držite to knjigo …
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