
Ponovitev izkušnje, ki je čustveno in telesno dovolj podobna tisti iz poza-
bljene preteklosti, za trenutek odpre vrata v nezavedno. Odprta vrata so 
priložnost, da se na novo srečamo s svojimi spomini in sencami ter jih ugle-
damo v novi luči. Kratek uvid nas lahko spremeni za vedno. Misli, čustva 
in telo odvržejo nepotrebno in nekoristno. Počasi in vedno bolj postajamo, 
kar smo. Vračamo si delčke osebnosti, ki smo se jim morali odpovedati, 
ponovno vzbrstijo tisti, ki so nekoč morali začasno zakrneti.

»Uvid«, Berlin, Nemčija, 2014



Naj bodo stiske še tako hude, tema nepredirna in sence grozeče, vedno je 
tudi izhod iz teme. Da ga najdemo, je včasih treba pogled za nekaj časa 
usmeriti nazaj. Srečanje s preteklostjo lahko ozdravi rane in nadoknadi 
zamujeno. Na novo prebujeni pristnost in intuicija pokažeta izhod, kjer je 
bil še pred nekaj trenutki neprebojen zid.

»Izhod«, Seattle, ZDA, 2012
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